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EESTI ADVOKATUURI ULDKOGU 
OTSUSED 2006

-EEEt

EESTI ADVOKATUURI ULDKOGU 

OTSUS nr 1

12. mai 2006. a

Eesti Advokatuuri majandustegevuse aastaaruande ja 
revisjonikomisjoni aastaaruande kinnitamine

Juhindudes advokatuuriseaduse § 9 punktist 4, Eesti 
Advokatuuri üldkogu

OTSUSTAB:

Kinnitada advokatuuri 2005. aasta majandusaasta 
aruanne ja revisjonikomisjoni 2005. aasta aruanne.

Üldkogu juhatajad

Ain Alvin Toomas Vaher
Protokollija

Karin Madisson



EESTI ADVOKATUURI ULDKOGU 

OTSUS nr 2

12. mai 2006. a

Eesti Advokatuuri 2005. aasta eelarve täitmise 
aruande ja 2006. aasta eelarve kinnitamine

Juhindudes advokatuuriseaduse § 9 punktist 3, Eesti 
Advokatuuri üldkogu

OTSUSTAB:

1. Küünitada Eesti Advokatuuri 2005. aasta eelarve 
täitmise aruanne tulude osas 4 318 174 krooni ja 
kulude osas 4 196 754 krooni.

2. Kinnitada Eesti Advokatuuri 2006. aasta eel
arve tulude osas 4 650 000 krooni ja kulude osas 
4 710 000 krooni.

Üldkogu juhatajad

Ain Alvin Toomas Vaher
Protokollija

Karin Madisson



EESTI ADVOKATUURI ULDKOGU 

OTSUS nr 3

12. mai 2006. a

Eesti Advokatuuri liikmemaksu maksmise tingimuste 
ja korra ning liikmemaksu suuruse kehtestamine

Juhindudes advokatuuriseaduse § 9 punktist 9, Eesti 
Advokatuuri üldkogu

OTSUSTAB:

1. Kehtestada advokaatide liikmemaksu maksmise 
tingimused ja kord järgmiselt:

1.1. Advokaat on kohustatud maksma advoka
tuuri liikmemaksu advokatuuri üldkogu kehtes
tatud suuruses igakuiselt hiljemalt järgneva kuu 
15. kuupäevaks. Advokatuuri liikmemaksu võib 
maksta ka ettemaksena. Advokaat, kelle liikmesus 
advokatuuris tekib hiljemalt 15. kuupäeval või 
lõpeb pärast 15. kuupäeva, on kohustatud maks
ma kuu liikmemaksu täies ulatuses.

1.2. Advokatuuri liikmemaks makstakse advoka
tuuri juhatuse pangakontole või sularahas juha
tuse kassasse.

1.3. Advokaadi avalduse alusel võib advokatuuri 
juhatus avalduse esitaja liikmemaksu juhatuse 
määratud tähtajaks vähendada.



2. Kehtestada advokatuuri liikmemaksu suuruseks:

- vandeadvokaatidele, vandeadvokaadi vanem
abidele ja alates 1. juulist 2006. a Eesti Advo
katuuri assotsieerunud liikmetele 750 krooni 
kuus;

— vandeadvokaadi abidele 375 krooni kuus.

3. Tunnistada Eesti Advokatuuri üldkogu 24. mai 
2001. a otsus nr 3 kehtetuks.

Üldkogu juhatajad

Ain Alvin Toomas Vaher
Protokollija

Karin Madisson
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EESTI ADVOKATUURI ULDKOGU 

OTSUS nr 4

12. mai 2006. a

Eesti Advokatuuri kodukorra muutmine

Juhindudes advokatuuriseaduse § 9 punktist 5, Eesti 
Advokatuuri üldkogu

OTSUSTAB:

Teha Eesti Advokatuuri kodukorras (vastu võetud 
Eesti Advokatuuri üldkogu 24. mai 2001. a otsusega 
nr 4, muudetud Eesti Advokatuuri üldkogu 4. märtsi 
2004. a otsusega nr 3 ja 5. mai 2005. a otsusega nr 
järgmised muudatused:

1)

1) paragrahv 21 lõikes 2 asendatakse sõna ”vandead
vokaadil” sõnaga ”advokaadil”.

2) Paragrahvi 512 täiendatakse lõikega l1 2 järgmises 
sõnastuses:

"Aukohus lõpetab oma määrusega distsiplinaarasja 
menetluse, kui distsiplinaarkaristuse määramise täht
aeg (AdvS § 19 lg 5) on möödunud. Aukohus võib viia 
läbi menetluse kutse-eetilise hinnangu andmiseks ad
vokaadi tegevuse suhtes ka pärast distsiplinaarkaris
tuse määramiseks ette nähtud tähtaja möödumist”.



3) paragrahvis 515 lõikes 9 asendatakse sõna ^eri
kaebuse” sõnaga ”kaebuse”.

4) paragrahvis 514 lõige 4 muudetakse ja sõnasta
takse järgmiselt:

”Aukohtu määruse peale võib advokaat, kelle suhtes 
aukohtumenetlus on algatatud, esitada halduskohtule 
kaebuse kodukorra § 51' lg 9 ettenähtud juhul. Teiste 
määruste peale kaebust esitada ei saa, kuid vastuväi
ted nendele määrustele võib esitada aukohtu otsusele 
esitatavas kaebuses”.

Üldkogu juhatajad

Ain Alvin Toomas Vaher
Protokollija

Karin Madisson
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EESTI ADVOKATUURI ESIMEHE
AIVAR PILVE ETTEKANNE (ARUANNE)

Eesti Advokatuuri üldkogul 
12. mail 2006. a Pärnus

-

V

Lugupeetud kolleegid ja külalised, daamid ja härrad!

Käesoleva ettekande eesmärk on anda kokkuvõtlik üle
vaade Eesti Advokatuuri juhatuse tegevusest lõppenud 
aruandperioodil.

Kõik ettekannet toetavad andmed ja juhatuse ning 
teiste tööorganite tegevust kajastav informatsioon on 
avaldatud Eesti Advokatuuri käesoleva aruande
perioodi aastaraamatus ja ettekandes neid ei korrata. 
Seetõttu on käesoleva ettekande eesmärk peatuda 
eelkõige kutseühendust puudutavatel olulisematel 
teemadel ja probleemidel, mis väärivad suuremat 
tähelepanu.

Möödunud aruandeperioodil tegutses Eesti Advo
katuur teatud mõttes täiesti uutes tingimustes. Eel
misel üldkogul heaks kiidetud Eesti Advokatuuri 
arengukavas püstitati esmakordselt selged eesmärgid 
ja ülesanded kutseühenduse edasiseks tegevuseks ja 
arenguks nii lähiaastatel kui pikemas perspektiivis.



Kõrvuti teadaolevate küsimustega märgistati mahukas 
programmis mitmeid uusi ülesandeid, mille realiseeri
miseks sisulises ja ajalises plaanis eelnevad kogemused 
puudusid.

Riigi õigusabi seaduse rakendamine, sellest tulenev 
uus olukord riigi poolt pakutava õigusteenuse osutami
sel, aga samuti sellega kaasnenud märkimisväärsed ja 
põhimõttelised muudatused advokatuuriseaduses, lõid 
olustiku, mis kõrvuti arengukavaga nõudis uute advo- 
katuurisiseste õigusaktide väljatöötamist ja kehtivate 
muutmist. Möödunud aastat võib seetõttu nii juhatuse 
kui kõigi tööorganite poolt vaadatuna iseloomustada 
kui äärmiselt pingelist ja töömahukat, aga ka huvitavat 
ja väljakutseterohket perioodi.

Aruandeaastale tagasi vaadates on kindlasti tähele
panuvääriv see, et möödunud aastat saab advokatuuri 
tasandil tervikuna iseloomustada kui advokatuuri 
maine paranemise aastat, kui stabiilset perioodi, mis 
on võimaldanud juhatusel keskenduda just advokaadi 
kutsega seotud oluliste küsimustega tegelemisele.

Siinkohal on jätkuvalt hea meel märkida, et nii 
juhatuses kui teistes tööorganites on valdavalt domi
neerinud asjalik ja usalduslikule koostööle suunatud 
õhkkond. Meie peamiseks eesmärgiks on olnud Eesti 
Advokatuuri ja kutseühenduse liikmete õiguste ja 
huvide kaitse.

Alljärgnevalt põhilistest teemadest.
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I. Eesti Advokatuuri liikmeskond

Iga kutseühenduse arengut ja jätkusuutlikust iseloo
mustab teatud määral tema liikmeskonna suurus ja 
selle muutumisega seonduvad tendentsid.

1. jaanuari 2006. a seisuga oli Eesti Advokatuuris 
520 advokaati, nendest 312 vandeadvokaadid, 101 
vandeadvokaadi vanemabid ja 107 vandeadvokaadi 
abid.

1. jaanuaril 2005. a kuulus meie liikmeskonda 447 
advokaati. Seega on võrreldes aastataguse perioodiga 
Eesti Advokatuuri liikmeskond kasvanud 73 uue kol
leegi võrra, mis on konkurentsitult suurim liikmes
konna kasv võrreldes eelnevate aastatega (näiteks 
ajavahemikus 1994—1999 suurenes advokatuur 102 
uue liikme võrra; aastatel 2000—2005 aga 88 liikme 
võrra). Advokatuuri liikmeskond suurenes eelmisel 
aastal seega 14% võrra.

Analüüs kinnitab, et advokatuuri astujate arv on 
järjepidevalt kasvanud, vaatamata justiitsministee
riumi poolt varasematel aastatel kujundatud avali
kule arvamusele advokaatide vähesusest ja õigusabi 
ebapiisavast kättesaadavusest.

Siinkohal tuleb märkida, et kutseühenduse liik
meskonna märkimisväärne suurenemine ei ole sellel 
eesmärgil advokatuuriseaduses tehtud muudatuste 
tulemus. Õigusbüroode juristidele lihtsustatud kor
ras advokatuuri astumise regulatsiooni rakendumise 
kaudu täienes meie liikmeskond aruandeperioodil vaid 
viie inimese võrra. Selleks esitati kokku umbes 40 
avaldust, aga enamik advokatuuri astuda soovijatest 
on tulnud ja tuleb eksamile alles 2006. aastal.
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Käesoleval ajal tegutseb juba mitu advokaadi
bürood, mis on ümber kujundatud endistest õigus
büroodest. Advokatuuri juhatus usub, et seeläbi on 
meie liikmeskond täienenud ja täienemas valdavalt 
juristidega, kes omavad advokaadi kutsetegevuseks 
lisaks erialastele teadmistele ka kõrgeid moraalseid 
ja eetilisi isikuomadusi.

Eeltoodu kinnitab, et advokatuur on, vaatamata 
aeg-ajalt riigi poolt väljendatud kahtlustele ja raken
datud meetmetele, arenenud loomulikul viisil ja olnud 
liikmeskonna kasvu osas jätkusuutlik. Kindlasti kin
nitab advokatuuri aastatepikkune kogemus ka meie 
seisukohta, et õigusabi kättesaadavust ei ole Eestis 
vajalik reguleerida administratiivsete meetoditega ja 
advokaatide arv ei ole seda piiravaks teguriks. Õigus
abi kättesaadavust mõjutavad hoopis teised asjaolud.

Kui aasta tagasi arengukavas tõdesime, et 74% Eesti 
advokaatidest omab tegevuskohta Tallinnas, siis käes
olevaks ajaks ei ole olukord muutunud. Pigem on see 
suundumus jõulise kasvutrendiga ja seda ei ole Eesti 
Advokatuuril õigusabi kättesaadavuse tagamiseks 
olemasolevates tingimustes võimalik mõjutada. Liik
meskonna kasv toob ka täna uued advokaadid eelkõige 
kõige elavamasse maj anduskeskkonda. Seda kinnita
vad faktid, et 2005. a asus väljaspool Tallinna tööle 
viis uut advokaati (neli Tartus ja üks Rakveres) ja 
2006. a neli advokaati (kolm Tartus ja üks Pärnus).

Ekslik oleks eeldada ja loota, et uued ja noored 
advokaadid siirduvad teadlikult tööle piirkondadesse, 
kus praktiseerimise võimalused on juba seal tegutse
vatele advokaatidele suhteliselt piiratud. Pigem võib 
viimastel aastatel täheldada esimesi märke sellest, et 
advokaatide arvu jätkuv hoogne kasv toob paratama-
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tult kaasa tööpuuduse ilminguid, kuid ei alanda riigi 
poolt ekslikult loodetud Õigusabi teenuste hinda toimi
val turul. See oleks vastuolus lihtsate majandusreeglite 
ja teenusele osutavate nõudmistega. Loodetavasti ei 
too teravnev konkurents kaasa advokaatide kõlvatut 
võistlust Õigusteenuste turul ja säilivad kollegiaalsed 
ja teineteist ning kliente austavad suhted.

(Kuid võib öelda, et need küsimused ei ole aktu
aalsed ainult tänases advokatuuris. Kuigi aeg ja 
tingimused on mõõtmatult teistsugused kui Eesti 
Advokatuuri algusaastatel, võib siiski teatud küsi
mustes näha analoogseid probleeme. Sirvides Eesti 
Advokatuuri aastaraamatuid ajavahemikust 1927- 
1939 köitis tähelepanu, et kõrvuti muude teemadega 
olid aeg-ajalt päevakorras nii advokaatide õigusabi 
kättesaadavus õigusteenuse tasustamise kaudu kui 
teravnev konkurents ja advokaatide arvukus.)

II. Arengukava eesmärkide täitmisest

Advokatuuri arengukava hõlmab endas nii järjepidevat 
tähelepanu nõudvaid ülesandeid kui ka pikemaajalisi 
eesmärke, samuti lahendamist vajavaid ühekordseid 
ülesandeid. Seetõttu ei ole nii ajaliselt kui ka inimres
sursse arvestades mõeldav kõigi küsimustega üheaegne 
tegelemine. Advokatuuri juhatus on koos tööorganitega 
arengukava realiseerimise esimesel aastal keskendunud 
eelkõige kuremai ja operatiivset lahendamist vajavatele 
küsimustele ning püüdnud luua süsteemi arengukava 
üldiseks täitmiseks. Seetõttu peatub ettekandja eel
kõige arengukava nendel osadel, mis esimesel aastal 
on kõige enam tähelepanu pälvinud.



2.1. Kutsesobivus ja täiendusõpe

Üheks arengukava põhieesmärgiks ajavahemikus 
2005—2007 on advokaatide täiendusõppe arendamine 
ja kutsesobivuse nõuete täiendamine ning selgema 
regulatsiooni kehtestamine nendes küsimustes. Advo
kaatide täiendusõppe ja selle kaudu advokaatide 
kutsesobivuse kontrolli nõude kehtestas ka uudne 
regulatsioon advokatuuriseaduse § 34l näol.

Arvestades eeltoodut töötati välja „Eesti Advoka
tuuri täiendusõppe alused ja kord”, mis kehtestab 
kindlad reeglid advokaatide regulaarseks enesetäien
damiseks ja arvestab advokaatide süvenevat spetsia
liseerumist erinevates õigusvaldkondades.

Jätkuvas koostöös Õiguskeskusega on ette valmis
tatud iga-aastane täiendusõppe programm advokaa
tide koolitamiseks, arvestades võimalikult laialdaselt 
erinevate huvide ja soovidega. Kuid täna on ilmne, 
et edukaks tegutsemiseks õigusteenuste turul ei piisa 
vaid selle programmi raames pakutavast. Teatud 
advokaadibürood on koostöös asunud korraldama 
ühiseid koolituspäevi, mis võimaldab teemade sisu
lisemat käsitlemist ja keskendumist konkreetsetele 
valdkondadele vastavalt spetsialiseerumisele.

Samas võib koolituspäevadel kogeda mitmete advo
kaatide poolt vaid osavõtu registreerimise eesmärki, 
mis ei ole jäänud juhatusele märkamata. Need kollee
gid unustavad lihtsa tõe, et nii petetakse iseennast ning 
teenuse sisu ja kvaliteedi määravad eelkõige advokaadi 
teadmised ja oskused. Pealegi annab seadus võimaluse 
selliste ilmingute järjepideval avaldumisel advokaadi 
kutseoskuste täiendavaks kontrolliks.
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Seoses advokaatide täiendusõppega seati muuhul
gas eesmärgiks arvestada ka advokaatide muutuvaid 
vajadusi eelkõige advokaaditegevusega kaasnevatel 
aladel (ärijuhtimine, klientidega suhtlemise reeglid ja 
psühholoogia, turunduse reeglid, dokumendihaldus, 
tööalase stressiga toimetulek jne). Paraku avaldas eel
misel aastal ühel sellisel õppepäeval osalemiseks soovi 
vaid viis advokaati kahest advokaadibüroost, mistõttu 
tuli see osavõtjate vähesuse tõttu lihtsalt ära jätta. See
pärast ei ole juhatus järgnevaks perioodiks julgenud 
kavandada analoogseid õppepäevi, mis tegelikult aeg
ajalt advokaatide kutsetöös esinevate puuduste tõttu 
on ilmselgelt vajalikud.

Suurendamaks täiendusõppe efektiivsust ja ees- 
märgipärasust, sellest kutsetöös saadavat kasu, on 
advokatuuri juhatus arvamusi ja kogemusi vahetanud 
justiitsministeeriumiga, et korraldada osaliselt ühiseid 
õppusi kohtusüsteemiga. Samuti on selgitatud Nota
rite Koja kogemusi võimalikult sisukate Õppepäevade 
ettevalmistamisel. Siinkohal on ilmselt edaspidi tea
tud juhtudel Õige lähtuda notarite kogemustest, kus 
Õppepäeva eesmärkide täitmiseks eelnevalt lektorile 
ettevalmistamise käigus kõik aktuaalsed küsimused ja 
probleemid esitatakse, mis võimaldab teema käsitlemi
sel keskenduda kõige olulisemale. See aga eeldab uut 
töövormi õppepäevade ettevalmistamisel ja ka advo
kaatide enda aktiivsust teemade läbimõtlemiseks ja 
küsimuste esitamiseks.

Advokaatide kutsesobivuse kontrollimise standar
dite kunagisel väljatöötamisel on kutsesobivuskomis- 
joni esimees vandeadvokaat A. Glikman ära teinud 
väga suure ja hindamatu töö. Samas juhtis ta arengu
kava väljatöötamisel tähelepanu vajadusele täpsemate



ja ühtsemate nõuete kehtestamisele advokaadieksami- 
tel isikute teadmiste ja oskuste hindamiseks eksami 
liikide kaupa, samuti advokatuuri astujate isikuoma
duste kontrollimiseks.

Täna toimiva eksamikorralduse põhimõtted on 
välja töötatud ajal, mil seadusandluse ja Õigusvaldkon- 
dade maht olid oluliselt väiksemad võrreldes näiteks 
viimase viieaastase perioodiga. Spetsialiseerumine on 
omandanud oluliselt teistsuguse tähenduse ja väärtuse 
kui veel mõni aeg tagasi. Seetõttu on eksamiteks ette
valmistamise maht muutunud ebamõistlikult koorma
vaks ja spetsialiseerumist mittearvestavaks.

Arvestades neid asjaolusid moodustati advokatuuri 
juhatuse 29. novembri 2005. a otsusega töögrupp ees
otsas juhatuse liikme P Lepikuga advokaadieksamite 
reformimiseks.

Töögrupp on käesolevaks ajaks läbi töötanud Eesti 
õigussüsteemi teiste valdkondade (kohus, prokura
tuur) samalaadse praktika kui ka erinevates välisrii
kides täna toimivad põhimõtted. Väljatöötamisel oleva 
kavandi kohaselt advokaadieksami osade põhimõtted 
üldjoontes ei muutu (jäävad kirjalik ja suuline osa — 
abil essee, vanemabil ja vandeadvokaadil kaasuse 
vormis).

(Suulise eksami mahtu muudetakse oluliselt ja see 
jaguneb viieks alajaotuseks: advokatuur, riigi põhi
kord, eraÕigus, karistusõiguse üldalused ja kohtu- 
menetlused. Teemade maht piiritletakse küsimuste 
arvuga (sõltuvalt valdkonnast 10—40 küsimust).

Küsimustikud on erinevad: a) vandeadvokaadi 
abidele ja vanemabidele ning b) vandeadvokaatidele. 
Vandeadvokaadi eksamil on õigus valida küsimus
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vastavalt spetsialiseerumisele ja seetõttu eeldatakse 
põhjalikumat teemakäsitlust.)

Vandeadvokaadi eksamile pääsemiseks tuleb olu
liseks pidada kohtukogemuse olemasolu, mitte niivõrd 
aetud asjade arv, mis kujunenud praktika kohaselt 
advokaadi tegelikku oskuste taset kõige objektiivse
malt ei iseloomusta.

Arvestades advokaatide arvu kasvu, aga eelkõige 
arenguid riigi Õigusabi teenuste osas, mis ei võimalda 
isegi sellega igapäevaselt tegelevatel advokaatidel 
omada piisavat koormust, puudub täna mõistlik 
põhjendus kriminaalasjade kaitseülesannete suurel 
osatähtsusel eksami nõuetes. Seetõttu on advokatuuri 
juhatus, arvestades eelkõige muutunud olustikku, 
19. aprillil 2005. a kehtestanud „Nõuded vandeadvo
kaadi kutsenimetuse taotlejale seoses osalemisega 
menetlustes” ja vähendanud kriminaalmenetluste 
osakaalu kohtumenetluste üldarvus. Käesoleval aas
tal on nimetatud nõudeid veel kord leevendatud ja 
kriminaalasjade kaitseülesannete arv ei tohiks olla 
enam takistuseks vandeadvokaadi eksami tingimuste 
täitmiseks.

2.2. Advokatuuri teised tegevussuunad ja haldus- 
suutlikkuse tõstmine

2.2.1. Suhtlus Õigussüsteemi teiste institutsiooni
dega

Vaadeldava aruandeperioodi üheks eesmärgiks on 
olnud õigussüsteemis senisest enam advokatuuri seisu
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kohtade selgitamine nii erinevates menetlustes kerki
nud küsimuste lahendamisel kui seadusemuudatuste 
rakendamisel. Samuti erinevate institutsioonide vahel 
lihtsalt informatsiooni vahetamiseks ja seisukohtade 
selgitamiseks, samuti ühiste eesmärkide esinda
miseks.

Kui eelmisel aruandeperioodil oli põhjust märkida, 
et selline koostöö Õiguskaitseorganitega ilmutab seni
sest sisukamat ja paremat teineteisemõistmist, siis 
möödunud aasta märksõnaks võiks olla sellise tege
vuse teatav regulaarsus. Prokuratuuriga mõttevahe
tuste tulemusena on juhatus saanud advokaatidele 
selgitada kriminaalmenetluses kokkuleppemenetluste 
kohaldamise aluseid ja tingimusi, läbi on räägitud e- 
toimiku rakendamise tingimused jne. Sellelaadsesse 
tegevusse on lisandunud ka dialoogid õiguskantsle
riga ja esmane informatsiooni ja kogemuste vahetus 
Notarite Kojaga.

Õiguskantsler on eelkõige mures olnud advoka- 
tuuriseaduse mõningate sätete põhiseadusele vastavuse 
pärast ja tundnud huvi riigi õigusabi seaduse raken
dumise vastu, kodanikele õigusabi kättesaadavuse 
vastu tervikuna.

Notaritega on aga kokku lepitud informatsiooni
vahetus eelkõige erinevate kutseühenduste töökorral
duse paremaks tundmaõppimiseks ja ka positiivsete 
praktiliste kogemuste rakendamiseks advokatuuri 
huvides.

Advokatuuri juhatus on kutseühenduse ees seisvate 
ülesannete lahendamiseks ja õigusteenuse kvaliteedi 
parandamiseks püüdnud senisest aktiivsemalt saada 
tagasisidet advokaatide Õigusabi taseme kohta kohtu
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süsteemist. See on vajalik eelkõige tehtud vigade 
teadvustamiseks ja nende edasiseks vältimiseks, 
mitte personaalselt kellelgi hukkamõistuks. Pidevalt 
on justiitsministeeriumiga arutletud riigi õigusabitee- 
nuse tasustamise ja kvaliteediga seonduvate küsimuste 
üle, meile on tehtud etteheiteid. Seoses nimetatuga 
pidas juhatus hiljuti vajalikuks uurida ka kohtute 
arvamust riigi Õigusabi kvaliteedi ja tasustamise, aga 
samuti mõningate riigi Õigusabi seaduse rakendami
sega praktikas tõusetunud küsimuste kohta. Sisuliselt 
peatub ettekandja riigi Õigusabil ettekande järgnevas 
osas ja käsitleb siis ka küsitluse tulemusi.

Kokkuvõtteks tunnistab juhatus, et koostöös teiste 
õigussüsteemi asutustega on veel palju kasutamata 
reserve, kuid pole kahtlust, et me tunnetame sellise 
tegevuse vajalikkust ja liigume järjepidevama koos
töö suunas.

Juhatus on alati püüdnud reageerida advokaatide 
poolt edastatud informatsioonile kaitseõiguse rikku
mise, advokaadi ebaväärika kohtlemise ja muudel 
isiku õigusi alusetult piiravatele juhtumitele ning edas
tanud omapoolsed seisukohad vastavale adressaadile. 
Siinjuures on põhjust märkida, et selliste juhtumite 
arv ei ole suurenenud.

2.2.2. Vastutuskindlustus ja õigusabikulude kind
lustamine

Advokatuuri juhatus tegeles aruandeperioodil advo
kaatide vastutuskindlustuse tingimustele senisest 
paremate võimaluste otsimisega. Selleks on peetud
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läbirääkimisi ja otsitud võimalusi Eesti Advokatuuri 
nimel vastutuskindlustuse lepingu sõlmimiseks kind
lustusseltsiga kogu liikmeskonna nimel tingimustel, mis 
võiks kindlustusmakseid vähendada ja tagada senisest 
parema kindlustuskatte. See ei välista, et need advo
kaadibürood, kes vajavad Õigusteenuste iseloomust 
tulenevalt suuremaid kindlustuskatteid kui pakutakse 
n-ö tüüptingimustega, saavad selles osas täiendavad 
kokkulepped sõlmida. Kas see õnnestub või mitte, 
selgub ilmselt käesoleva aasta septembris—oktoobris. 
Siis on võimalik otsustada, kas kõigi advokaatide ja 
advokaadibüroode vastutuskindlustus on sellisel kujul 
reguleeritav.

Selge vastuse, kahjuks eitava, on saanud meie 
läbirääkimised kindlustusseltsidega uue kindlustus- 
toote — õigusabikulude kindlustamise — väljatööta
miseks. Põhjus on lihtne: kindlustusseltsidel puudub 
käesoleval ajal huvi sellise toote väljatöötamiseks, 
arvestades selle sihtgrupi potentsiaalset suurust.

2.2.3. Juristi töökoha loomine

Varasematel aastatel on korduvalt tõdetud, et senisest 
efektiivsemaks töökorralduseks ja advokatuuri töö
organite koormuse mõistlikumaks reguleerimiseks 
on vajalik täiendavate alaliste töökohtade loomine 
advokatuuri juhatuses. Esialgu on küll silmas peetud 
ainult ühe juristi ametikohta. Loodav juristi ameti
koht peab esimeses järjekorras kaasa aitama eelkõige 
advokatuurisiseste Õigusaktide väljatöötamisele, sea
duseelnõude kohta meiepoolsete arvamuste ja ette-
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panekute esitamisele, aga ka vajaliku informatsiooni 
vahetamisele Õigusalastes küsimustes CCBE-ga, lisaks 
kuulub tema tööülesannetesse nii juhatuse kui teiste 
tööorganite mahukamate dokumentide ettevalmista
mine jne.

See on vastutusrikas ja häid kutsealaseid oskusi 
nõudev töökoht, mis seab ka kandidaadile küllaltki 
kõrged nõudmised. Töökoht on senini täitmata ja 
juhatus ei ole sellega kiirustanud leides, et see samm 
peab andma märkimisväärse efekti taotletava eesmärgi 
saavutamiseks. Vajalikku eeltööd selleks on siiski teh
tud. Käimas on juhatuse kantselei seniste töökohtade 
vahelise tööjaotuse analüüs ja selle võimalik muutmine 
uue töökoha loomisel.

Mõni aeg tagasi kuulutas advokatuuri juhatus välja 
konkursi nimetatud ametikoha täitmiseks, kuid kah
juks ei olnud esitatud pakkumised need, mida oodati. 
Seetõttu on konkursi aega pikendatud ja avaldatud 
täiendavat reklaami uute kandidaatide leidmiseks. 
Juhatus ei välista, et selline isik võib tulla ka advo
kaatide endi hulgast, kui vaid huvilisi leidub.

Kui eelnevalt on märgitud informatsioonivahetust 
ja koostööd Notarite Kojaga, siis just selles küsimu
ses on advokatuuri juhatus uurinud notarite kogemusi 
oma kutseühenduse töö korraldamisel. Olgu märgitud, 
et Notarite Kojas töötab käesoleval ajal kolm juristi 
ja ülesannetes valitseb hästi korraldatud tööjaotus. 
Pikemas perspektiivis tuleb advokatuurilgi liikuda 
selles suunas, et advokatuuri juhatuse kantseleis 
töötaks võimekas juristide meeskond (2—3 inimest) 
nii advokatuuri juhtimise paremaks korraldamiseks 
kui ka meie õiguste ja huvide kaitseks.
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2.2.4. Advokaatide kutse-eetikast ja advokatuuri 
mainest

Tunnustavalt tuleb kõigi advokaatide nimel märkida, 
et möödunud aruandeperiood ei toonud kaasa suure
maid ja avalikku tähelepanu köitvaid minetusi advo
kaatide kutsetegevuses. Tundub, et paaril eelneval 
aastal advokatuurile tervikuna osaks saanud avalik 
negatiivne ja halvustav suhtumine mitmete advokaa
tide jämedate eksimuste tõttu on piisavalt valusalt 
riivanud enamuse advokaatide enesetunnet, head 
nime ja väärikust. Avalikule tähelepanule lisandunud 
advokaadi elukutse maine üldine kahjustamine, Eesti 
Advokatuuri seisundi teatud devalveerimine õigus
süsteemis, rääkimata advokaatide isiklikel tasanditel 
kokkupuudetest üldsuse esindajatega kutse-eetika 
teemal - need on kogemused, mille kordumist ükski 
kutseühenduse ja kolleegide suhtes vastutustundlik 
advokaat ei soovi. Ilmselt on need valusad kogemu
sed tõstnud kogu advokatuuri liikmeskonna vastutus
tunnet.

Nagu juba eelnevatel aastatel märgitud, ei saa advo
katuuri juhatus või teised tööorganid advokatuuri head 
nime esindada ja kaitsta vaid oma tegevuse kaudu. 
Meie hea nimi ja maine sõltuvad tervikust, milles 
paratamatult on väga suur roll iga advokaadi tege
vusel. Siinkohal avaldan juhatuse nimel tänu kõigile 
advokaatidele, kes juhatust tema tegevuses ja pürgi
mustes on oma vastutustundliku ja kohusetundliku 
kutsetegevusega toetanud. Ilma teie toetuseta oleks 
juhatusel äärmiselt raske, kui mitte võimatu, seista 
advokatuuri huvide ja Õiguste, meie kõigi hea nime ja 
väärikuse eest.
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Soovimata tänast olukorda ilustada on siiski 
põhjust märkida, et Eesti Advokatuuri kannatada 
saanud maine on ilmutanud viimasel aastal selgeid 
paranemise märke. See on juhatuse tasandil tunne
tatav nii Õigussüsteemis kui juristkonnas tervikuna, 
mingil määral ka meedia ja avalikkusega suhtlemisel. 
Samas on nendest kontaktidest selgelt jäänud kõlama 
korduvad ja tähelepanuväärivad mõtted — advokatuuri 
hea nimi ja maine tervikuna sõltuvad advokaatide endi 
tegevusest; igale rikkumisele peab järgnema tõhus ja 
mõistliku aja jooksul toimiv distsiplinaarmenetlus.

Advokatuurivälistest arengutest seoses advokaadi 
kutse-eetikale osundatud suure tähelepanuga on 
kohane märkida veel õigusteaduse üliõpilaste kasva
nud huvi advokaadi kutse-eetika vastu. Siinkohal ei 
tundu ilmselt kohatu ka vanasõna: „Pole halba ilma 
heata”.

Ettekandajal oli eelmisel nädala võimalus esineda 
ettekandega advokaadi kutse-eetikast Eesti Õigustea
duse Üliõpilaste Liidu poolt korraldatud seminaril 
„Oigus ja eetika”. Sellised foorumid näitavad jätku
vat ja ka kasvavat tähelepanu advokaadi kutse-eeti
kale ning Õigusteadvuse kasvule juba üliõpilaskonna 
tasandil. See peaks tulevikus aitama uutel noortel 
kolleegidel paremini mõista advokaadi kutse-eetika 
olemust.

pidanud vajalikuks kõigil sellistel(Juhatus
foorumitel meie seisukohtade ja väärtushinnangute 
selgitamist, et luua kutseühenduses toimivatest põhi
mõtetest võimalikult objektiivne ülevaade.)

on

Samas märgitud positiivsed arengud ei tähenda, et 
me peaksime rahul olema ja lootma, et aeg iseenesest
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parandab kõik haavad. Advokatuuri ja advokaatide 
hea nimi ja maine, õiglane ja väärikas käitumine vaja
vad tõestamist kogu meie tegevuse kaudu ka järgne
vatel aastatel.

Soovimata juhatuse poolt mingilgi määral sek
kuda aukohtu tegevusse peab ettekandja vajalikuks 
rõhutada, et nii advokatuur kui avalikkus ootavad 
just distsiplinaarmenetluste senisest kiiremat lahen
damist. See ei ole etteheide aukohtu tänasele koos
seisule, vaid pigem tähelepanek, mis tuleneb viimaste 
aastate kogemusest. Kuigi enamik asju lahendatakse 
aukohtus mõistliku aja jooksul, on ka selliseid, milles 
menetluse lõppu ei paistagi. Tuleb tunnistada, et seda 
ei suuda mõista advokaadid, rääkimata siis väljaspool 
advokatuuri levivatest arvamustest.

Advokatuur avalik-õigusliku juriidilise isikuna ei 
saa eirata avalikku tähelepanu küsimustes, kus meilt 
oodatakse vastuseid. Vastasel juhul kannatab advoka
tuuri maine ja tõusetub küsimus meie suutlikkusest 
oma kutseühenduse probleeme lahendada. Seda tead
vustamata ei ole võimalik edasi minna.

Analüüsides eeltoodud mõtete valguses advokaatide 
kutse-eetikaga seonduvate menetluste arvu ajavahemi
kus 2002—2005 võib kokkuvõtvalt märkida järgmist.

Aastate lõikes ei ole tegelikult aukohtus läbivaa
datavate asjade arv, milles alustatakse ka menetlust 
distsiplinaarsüüteo tunnustel, märkimisväärselt muu
tunud. Erandi moodustab vaid 2004. a, kus menetluses 
olnud asjade arv oli 21, muidu on see jäänud 10—12 
asja vahele. Kui siia kõrvale tuua advokaatide arvu 
väga oluline suurenemine samal ajaperioodil (advo
kaatide arv suurenes samal ajal 105 advokaadi võrra),
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siis nähtub, et tegelikult on distsiplinaarmenetluste 
suhtarv advokaatide arvuga võrreldes isegi märkimis
väärselt vähenenud. See annab lootust, et advokaadid 
on järjest enam endale teadvustamas kutse-eetika 
nõuete eesmärke ja aukohtu praktika kaudu ka nõuete 
rikkumisega kaasnevaid tagajärgi.

Võrreldes tänast aukohtu praktikat Eesti Advoka
tuuri distsiplinaarkohtu praktikaga Eesti Vabariigis 
ajavahemikus 1927-1939, ilmneb, et tollel ajaperioodil 
oli kaebuseid advokaatide tegevuse peale oluliselt roh
kem. Erinevatel aastatel esitati neid keskmiselt 80—90 
kuni 100-110 aastas. Suur osa neist olid põhjendama
tud ja nende alusel ei algatatud distsiplinaarmenet- 
lust. Samas menetleti nii suure hulga kaebuste juures 
distsiplinaarasju märkimisväärsel hulgal ja kohaldati 
erinevaid karistusi.

Sisendagu see põgus ajalooline tagasivaade meile 
lootust, et advokaatide kõlbelised ja eetilised tõeks
pidamised on oluliselt edasi arenenud ja üldises plaa
nis esineb rikkumisi vähem.

2.2.5. Riigi Õigusabi ja suhted justiitsministeeriu

miga

Selle teema sissejuhatuseks on advokatuuri poolt vaa
datuna põhjust öelda, et aasta jooksul on justiitsminis
teeriumiga olnud senisest märksa enam mõttevahetusi 
erinevates valdkondades — alustades advokatuuri 
puudutavatest teemadest ja Õigusabi kättesaadavu
sest kuni võimalike seadusemuudatuste aruteludeni 
ja ühiste koostööplaanideni täiendusõppe korralda-
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miseks advokaatidele ja kohtusüsteemile. Neid aru
telusid võib pidada konstruktiivseteks ja teineteist 
arvestavateks.

Hea meel on märkida, et justiitsministeerium ei 
ole seadusandluse muudatuste ja haldussunni kaudu 
üritanud uuesti sekkuda kutseühenduse omavalitsus
likesse põhimõtetesse, mis veel paar aastat tagasi (eel
mise ministri poolt) oli vägagi jõuliselt tunnetatav.

Pooltevahelise dialoogi objektiks on järjepidevalt 
olnud nii riigi õigusabi sisulised küsimused, eelkõige 
selle kättesaadavus, riigi Õigusabi seaduse raken
damisel kerkinud mõningad probleemid kui selle 
tasustamise ebarahuldav olukord advokatuuri poolt 
vaadatuna.

2.2.5.1. Riigi õigusabi tasemest ja kvaliteedi tõst
misest

Kui väliselt jääb mulje ja meile heidetakse ette, et 
advokatuur on aktiivne ainult riigi Õigusabi tasus
tamisega seotud küsimustes ning ei pööra piisavalt 
palju tähelepanu nimetatud õigusteenuse tasemele ja 
kvaliteedi tõstmisele, siis juhatus on seda märkust oma 
töös arvestanud.

Peab kohe märkima, et riigi õigusabi taseme ja 
kvaliteedi kohta on vahetevahel märkusi teinud just 
kohtunikud. Kuid see on olnud suhteliselt juhuslik ja 
episoodiline. Kohtueelse uurimise asutustest selliseid 
avaldusi laekunud ei ole. Ilmselt aitab seda mõningal 
määral selgitada käesoleva ettekande lõpuosas toodud 
teema riigi Õigusabi jaotumisest advokaatide vahel.
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Justiitsministeerium on aga riigi õigusabi madalat 
kvaliteeti korduvalt ja otse advokatuuri juhatusele 
ette heitnud.

Seetõttu pidas juhatus vajalikuks pöörduda usal
dusväärse informatsiooni saamiseks ja puudustele 
põhjendatud tähelepanu juhtimiseks kohtute poole 
vastava järelepärimisega. Lisaks sellele paluti kohtute 
seisukohti mitmete riigi Õigusabi seaduse rakendami
sega kerkinud probleemide kohta. Ettekandja rõhu
tab, et see oli kantud mitte konkreetsete advokaatide 
peale kaebuste kogumise eesmärgist, vaid eelkõige 
põhilisemate puuduste üldistamiseks ja advokaatidele 
teadvustamiseks.

Juhatus pöördus kõigi tegutsevate kohtute poole 
ja sai vastuse Riigikohtust, Tallinna ja Tartu Ring
konnakohtust, Harju Maakohtust, Pärnu Maakohtust 
ja Tallinna Halduskohtust.

Kokkuvõtvalt järelepärimise tulemustest

Riigikohus märkis, et kriminaalasjades on tänu liht- 
menetluse domineerimisele riigi õigusabi ülesannete 
arv suhteliselt väike. Seetõttu on ka advokaatide töö 
kvaliteedi osas raske arvamust väljendada.

Tartu Ringkonnakohus teatas, et märkimisväärseid 
probleeme sisulise töö osas ei ole esinenud. Sama 
märkis ka Pärnu Maakohus ja Tallinna Halduskohus. 
Viimases on ka selliste asjade arv suhteliselt väike. Tal
linna Ringkonnakohtu arvates on advokaadid Õigusabi 
osutanud põhjalikult ja asjatundlikult.

Harju Maakohtu vastuses märgiti, et sisulisi ette
heiteid on just kriminaalasjades, kus Õigusabi osuta
vad valdavalt ühed ja samad advokaadid. Osa neist
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on tööga üle koormatud ja segavad menetlusi sama
aegselt mitmel istungil osalemisega (mida advokatuuri 
juhatus peab ebanormaalseks). Silma torkab, et liht- 
menetluses osalevad advokaadid suhtuvad tihti oma 
ülesannetesse formaalselt ja pealiskaudselt ning sageli 
piirdub see vaid kohalolekuga. On esinenud juhtu
meid, kus kaitsealune on jäetud kaitseta ja Õigusabi 
on osutanud sisuliselt kohus.

Harju Maakohtu märkustesse tuleb suhtuda tähele
panelikult, sest selles tööpiirkonnas lahendatakse väga 
suur arv riigi õigusabi kaitseülesandeid ning need 
peegeldavad mõningal määral riigi õigusabis esinevaid 
puudusi tervikuna.

Osa kohtuid on märkinud, et riigi Õigusabi tasus
tamise kord ei taga piisavat ja Õiglast tasu menetluses 
tehtud töö eest. Eriti tsiviil- ja haldusasjades olukor
ras, kus kohtuistungivälise töö osakaal on märgata
valt suurenenud. Samas taotletakse kriminaalasjade 
lihtmenetlustes sageli põhjendamatult kõrgeid tasu
sid. Kriitiliselt on hinnatud ka tasude koefitsientide 
süsteemi, mida teatavasti on algusest peale tauninud 
ka advokatuur. Eeltoodu alusel on peetud ebaõigeks, 
et riigi õigusabi koondub nimetatud põhjustel teatud 
advokaatide grupi kätte ja ei soodusta kvalifitseeri- 
tuma advokaadi huvi riigi õigusabi vastu. Uhe olulise 
hoovana ongi nähtud ülesannete võrdsemat jaotust ja 
selle üheks eelduseks olevat tasumäärade tõstmist.

Rngi õigusabi seadust on üldiselt peetud üleregulee- 
rituks ja tarbetult keeruliseks, mis ei võimalda sageli 
kodanikul isegi vajalikku avaldust Õigusabi saamiseks 
iseseisvalt ära täita. Seega osundavad kohtud suurel 
määral samadele puudustele, mida on advokatuur 
teatanud justiitsministeeriumile. VÕib-olla aitab see
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riigil lõpuks mõista, et advokatuuri seisukohad ei ole 
tõlgendatavad vaid omakasupüüdlikena.

Kindlasti peab advokatuur kohtute poolt avaldatud 
tähelepanekutega arvestama ja seda ka iga riigi õigus
abiga tegeleva advokaadi tasandil. Aina keerukamaks 
muutuvas Õiguskeskkonnas ei saa lubada endale nn 
liinitööd ja stampidest lähtumist. Advokaadid peavad 
mõistma, et tagasiside kohtusüsteemist ja kaitsealustelt 
ning esindatavatelt kujundab ka riigi suhtumise õigus
abi kvaliteeti ja selle tasustamisse.

Eeltoodu peaks mingilgi määral muutma justiits
ministeeriumis aastate jooksul domineerinud suhtu
mist, et advokatuur räägib vaid rahast, aga ei pööra 
tähelepanu õigusteenuse tasemele. Juhatus jätkab seda 
tööd ka järgneval aastal.

2.2.5.2. Riigi õigusabi tasustamisest

Advokatuuri juhatus on justiitsministeeriumile möödu
nud aasta jooksul nii konkreetsete tasustamise korra 
punktide rakendamisele toetudes kui ka eelarvest 
eraldatud rahaliste vahendite suurele alakasutami- 
sele viidates põhjendanud riigi Õigusabi tasustamise 
korra muutmise vajadust. Justiitsministeerium ees
otsas ministriga on kuni viimase ajani kinnitanud, 
et tasustamise kord vaadatakse ilmnenud puuduste 
kõrvaldamiseks veel kord üle ja palunud ikka ja 
jälle esitada sellekohaseid ettepanekuid. Advokatuur 
on sellega aktiivselt tegelenud ja korduvalt erinevaid 
ettepanekuid esitanud.

Toimunud mõttevahetuste ja arutelude käigus jäi



advokatuuri esindajatele mulje, et faktilistele andme
tele tuginevaid advokatuuri seisukohti vähemalt min
gilgi määral arvestatakse ja vähemalt kõige suuremad 
puudused tasustamise korras kõrvaldatakse.

Meenutagem siinkohal, et eelmisel kevadel, veel 
vahetult enne eelmist üldkogu kinnitas uus justiits
minister vajadust riigi õigusabi tasustamist muuta. 
Samas rõhutas minister, et tasustamise korda saab 
paremaks muuta advokatuuri poolt riigi õigusabi 
kohta konkreetsete andmete esitamise ning tasustamise 
korra alusel rahaliste vahendite tegelikku kulutamist 
analüüsides. Antud teemat käsitledes järgis advoka
tuuri juhatus ministri poolt soovitut. Seetõttu eeldas 
nü ettekandja kui ka kogu juhatus veel vähem kui kaks 
kuud tagasi, et riigi õigusabile ja selle senisele eba
mõistlikule tasustamisele teatud ülesannete täitmisel 
ei ole käesolevas aruandes vajadust pöörata varase
maga analoogset tähelepanu. Seda põhjusel, et aasta 
jooksul tehtud sisuline töö ja ka rahaliste vahendite 
kasutamise tulemused võimaldavad tasustamise korda 
vajalikul määral muuta. Kahjuks osutus see lootus 
liiga optimistlikuks ja sündmuste areng on tulemuste 
osas olnud äärmiselt vaevaline.

Tegelikult kinnitavad viimasel kuul ministeeriumi 
esindajate poolt nii advokatuuri esindajatele kohtu
mistel välja öeldud kui ka hiljuti meedias avaldatud 
seisukohad üheselt ja selgelt justiitsministeeriumi 
soovimatust riigi Õigusabis valitsevat olukorda reaal
selt muuta. Kinnitamaks, et see ei ole advokatuuri 
poolt emotsionaalne ja paljasõnaline järeldus, esitan 
vaid mõned sündmuste arengut ilmestavad kõnekad 
faktid.

a) Mäletatavasti selgitas advokatuur eelnevate
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aastate kogemustele ja raamatupidamise andmetele 
toetudes juba riigi Õigusabi tasustamise korra välja
töötamisel, et õigusaktis kehtestatud põhimõtted ei 
võimalda kasutada riigi eelarvest eraldatud vahen
deid ettenähtud ulatuses. Oli ilmselge, et tekib raha
liste vahendite alakasutamine ja suur osa ettenähtud 
rahast jääb 2005. a kasutamata.

Justiitsministeerium tõrjus meie seisukohti juba 
tuntud põhjendustega tasustamise Õiglasest regulat
sioonist ja väites, et tasustamise korda saab muuta 
vaid siis, kui ka tegelikult selleks ettenähtud vahendeid 
ära ei kasutata. Vastupidiselt advokatuurile kartis jus
tiitsministeerium, et eraldatud rahalistest vahenditest 
ei pruugi jätkuda.

Tegelikkuses pidime 1. jaanuaril 2006. a tunnis
tama fakti, et advokatuuril oli õigus. Riigi Õigusabiks 
eraldatud rahalistest vahenditest jäi kasutamata 17,58 
miljonit krooni ehk 40% (!?) eraldatud vahenditest 
summas 43,91 miljonit krooni. Faktiliselt kasvas riigi 
Õigusabi rahaline maht võrreldes 2004. a, kui toimis 
veel vana tasujühend ja puudus riigi õigusabi regu
latsioon kehtival kujul, ainult 5,5 miljonit krooni 
(2004. a 26,7 miljonit ja 2005. a 32,24 miljonit 
krooni).

b) Arvestades rahaliste vahendite alakasutust 
pöördus advokatuuri esimees juba detsembris 2005. a 
justiitsministri poole saamaks kinnitust, kas kasuta
mata raha jääk jääb 2006. a advokatuuri kasutusse. 
Kohtumisel ministri ja justiitsministeeriumi pearaa
matupidajaga kinnitati, et meil ei ole põhjust muret
semiseks. Rahalised vahendid kantakse üle järgmisse 
eelarveaastasse. Ühtlasi paluti veel kord esitada meie 
ettepanekud tasustamise muutmise osas.
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c) Tuginedes eeltoodule tegi advokatuuri esimees 
18. jaanuaril 2006. a justiitsministeeriumile veel kord 
ettepaneku riigi Õigusabi tasustamise muutmiseks ja 
selle põhimõtete kujundamiseks 4—5 aasta perspektii
vis. Ettepaneku kohaselt taotles advokatuur, et 2005. a 
rahaliste vahendite jääk summas 17,58 miljonit krooni 
jagatakse ära järgneva kolme aasta eelarvesse. Kuna 
justiitsministri selgituste kohaselt ei ole kavandatud 
riigi Õigusabi rahastamise suurendamist järgnevatel 
aastatel, siis oleks see olnud ainuke viis kasutada juba 
eraldatud raha osaliseks tasustamise muutmiseks. 
Kolme aasta möödudes oleks pidanud riik tegelikult 
esimest korda senisest eelarvest suurema eelarve 
rahastamiseks leidma täiendavaid vahendeid riigi 
õigusabiks. Eelarve maht oleks meie poolt pakutaval 
kujul olnud siis nii 2006 kui ka järgnevatel aastatel 
ca 51—52 miljonit krooni.

Samuti taotles advokatuuri juhatus eelarve raames 
riigi Õigusabi korraldamiseks ja haldamiseks advoka
tuuri kuludeks eraldatud summa suurendamist kahel 
põhjusel. Esiteks on riigi Õigusabi maht alates uue 
seaduse vastuvõtmisest oluliselt suurem ning sellega 
tegelemine on juba kogetu alusel tunduvalt töö- ja 
ajamahukam. Teiseks seetõttu, et praegune eraldis 
650 000 krooni, mis on kujundatud eelarve mahu 26— 
27 miljonit krooni juures, ei kata kõiki riigi Õigusabiga 
seotud tööjõu- ja halduskulusid. Advokatuur pidas 
õigeks sellise eraldise suuruse sidumist eelarve suuru
sega, sest nii oli see ka varasemalt määratletud. Arves
tades eelarve suurenemist pidas juhatus põhjendatuks 
kunagise 3% asemel 2,5% suurust eraldist lähtudes 
eelarvest. Seega summas ca 1,11 miljonit krooni.

Vaatamata hilisematele korduvatele selgitustele
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vastati meie ettepanekutele keelduvalt. Peagi teatati 
kardetust — 2005. a kasutamata rahaliste vahendite 
jäägi võrra vähendab justiitsministeerium 2006. a 
eraldatud rahalisi vahendeid ja eelarve kogumahuks 
jääb 44,4 miljonit krooni.

Selle asemel, et arutleda teemal, kuidas jõuda riigi 
Õigusabi rahastamisel riigi Õigusabi seaduse vastu
võtmisel esialgselt kavandatud 60—70 miljoni kroonini, 
on ministeeriumi esindajad asunud seda pareerima vii
detega advokaatide rahaahnusele ja meenutustele enne 
riigi õigusabi seaduse vastuvõtmist toimunud veelgi 
madalamale tasustamisele. Sisuliste küsimuste aruta
mist välditakse või lõpetatakse need eos stiilis „oleme 
valmis advokatuuri ära kuulama ja asja arutama”.

Viimastel kohtumistel riigi esindajatega on aga sel
gelt jäänud kõlama mõte, et kuigi tasustamise kord ei 
ole õnnestunud, on põhjust seda muuta vaid mõnin
gal määral tsiviil- ja halduskohtumenetlusega seotud 
asjade kohtumenetluseks ettevalmistamisel. Justiits
ministeerium on nõustunud, et nende asjade töömaht 
ja keerukus on eriti ebamõistlikult tasustatud.

Kokkuvõtvalt saab möödunud aastat riigi Õigusabi 
tasustamisega seotud küsimustes hinnata kui äärmiselt 
töömahukat ja juhatuse ühte olulisemat töövaldkonda. 
See puudutab otseselt paljusid advokaate ja tervikuna 
kogu advokatuuri ning kujundab suurel määral suh
teid advokatuuri ja riigi vahel. Peab tunnistama, et 
vaatamata märkimisväärsele tööle ei ole saavutatud 
selles küsimuses sellist arengut nagu juhatus on ees
märgiks seadnud.

Ometi on seda tööd krooninud mõningane edu. 
Tasustamise korda on advokatuuri ettepanekute
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alusel vähemalt osaliselt sisse viidud põhimõttelised 
muudatused, mis jõustusid 4. septembril 2005. a. 
Samuti on senist lahendusteta ja ebamäärast olu
korda mingil määral leevendamas eile, s.o 11. mail 
2006. a advokatuuri esimehele saadetud ministri kiri, 
milles justiitsminister kinnitab oma ,,valmisolekust 
kehtestada advokatuuri juhatuse ettepanekute alusel 
tsiviil- ja halduskohtumenetluses läbivalt ajatasu 310 
krooni tunnis”. Samas rõhutatakse vajadust senisest 
täpsemalt kontrollida ja dokumenteerida õigusabi 
ajapõhist osutamist. Ministri konkreetsed seisukohad 
edastatakse juhatuse poolt advokaatidele peale 
üldkogu. Kahjuks ei ole kirjas märgitud uue regulat
siooni kehtestamise aega ja advokatuuril jääb ainult 
loota, et siin ei teki samasugust ajalist viivitust nagu 
lõpututel läbirääkimistel antud küsimustes.

Loodetavasti advokaadid mõistavad, et kahjuks 
ei sõltu tulemused selles valdkonnas juhatuse tööst, 
vaid eelkõige riigi suhtumisest ja tahtmisest. Advoka
tuuri poolt vaadatuna on tunnetatav just riigipoolse 
tahtmise puudumine ja ka aeg-ajalt selgelt väljenduv 
negatiivne suhtumine advokatuuri. Samuti avalikkuse 
ees eksitava informatsiooni avaldamine ja meie maine 
kahjustamine. Mille muuga seletada hiljuti meedias 
justiitsministeeriumi esindaja poolt praegust tasus
tamise korda Õigustavat selgitust viitega advokaatide 
poolt tehtavatele juurdekirjutustele riigi Õigusabi 
osutamisel.

Justiitsministeeriumile on ju teada, et advokatuur 
ise pöördus selle küsimusega riigi poole 3-4 aastat 
tagasi ja juhtis tekkinud probleemile tähelepanu. 
Teatavasti selline praktika on võimalik ainult tänu 
kohtueelsete uurimisasutuste töötajate kaasaaitavale
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tegevusele. Advokatuur rõhutas, et sellise olukorra 
lõpetamiseks 
uurimisasutuste tegevuse üle riigi Õigusabi osutamisel. 
Samuti tunnistas ministeerium siis, et on viimane aeg 
riigi Õigusabi reguleerida konkreetse seaduse tasandil 
ja tasumäärasid oluliselt tõsta. Tänane riigi õigusabi 
tasustamise regulatsioon, vaatamata sellele, et advo
katuuri arvates ebaõige, on teistsugune ja ei võimalda 
ministeeriumi enda hinnangul juurdekirjutusi.

Siinkohal on põhjendatud täna advokatuuri nimel 
justiitsministeeriumilt küsida: Milles meid siis avalik
kuse ees täna süüdistatakse? Kas advokatuuri poolt 
3-4 aastat tagasi tähelepanu juhtimine riigi Õigusabi 
rahastamisel tekkinud olukorrale annab täna põhjuse 
riigi esindajatele tasustamisest rääkides advokaate 
avalikkuse ees halvustada?

Advokatuuri arvates ei ole see hea tava teineteise 
ärakuulamiseks, seisukohtade selgitamiseks ja avalik
kusele esitamisel. Nii nagu erinevad maailmavaated, 
poliitilised tõekspidamised ei saa olla õigusriigis tauni
tavad, nii ei saa riigi Õigusabi tasustamisel avalduvad 
advokatuuri ja riigi erinevad nägemused olla ajendiks 
tegelikkuse moonutamiseks ja lahmivate seisukohtade 
avaldamiseks.

Riik peab arvestama, et advokatuuri juhatusel on 
oma roll advokaatide huvide ja õiguste kaitseks, aga 
samuti õigusabi kättesaadavuse ja selle kvaliteedi 
tagamiseks. Neid küsimusi ei saa käsitleda lahus töö 
tasustamise alustest. Riigi õigusabi seaduse eesmärgi 
saavutamiseks peab ajas edasi liikuma, kuid viimasel 
aastal on advokatuur olnud sunnitud põhjendamatult 
kaua ootama vastuseid väga selgetele küsimustele. Näi
line teema ülevalhoidmine ja vastuste edasilükkamine

vajalik tõhustada riigi kontrollion
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või nende ebamäärasus ei ole kindlasti parimad viisid 
riigi õigusabi efektiivsemaks toimimiseks.

Mõned mõtted ka hiljutisest justiitsministeeriumi 
uudsest ja üllatavast seisukohast riigipalgalise advo
kaadi ideest.

Eesti Advokatuur 3. mai k.a pressiteates on juba 
selgitatud, et see on olnud riigi esindajate, mitte 
advokatuuri, mõttevälgatus viimasel kohtumisel, kus 
arutati riigi õigusabi tasustamise korda puudutavaid 
advokatuuri ettepanekuid.

Justiitsministeeriumi esindaja eesotsas ministriga 
tunnistasid, et tegemist on läbitöötamata ideega, mis
tõttu ei ole seda võimalik põhjalikumalt selgitada ning 
see vajab põhjalikumat süvenemist.

Idee ajendina toodi välja praeguse tasustamise 
korra sobimatus ja riigipalgalise advokaadi instituut 
on sellele võimalikuks alternatiiviks. Mõte iseenesest 
ei ole uudne ja meenutab kümne aasta tagust perioodi, 
kui riik sama küsimuse püstitas. Advokatuuri selgi
tuste alusel siis sellest mõttest loobuti. Nüüd on riik 
samas kohas tagasi ja eeldab, et sama eelarve juures 
on riigipalgaliste advokaatide puhul võimalik maksta 
õiglasemat tasu. Juhatusele on käesoleval ajal teada 
vaid idee üldpõhimõte - teatud kogus riigipalgalisi 
advokaate, kes on valmis osutama vaid riigi Õigusabi, 
saab kindlat kuupalka ja tagab Õigusabi osutamise 
üle Eesti. Milline on vajalik advokaatide arv, kuidas 
reguleeritakse bürookulude hüvitamine jne — need 
küsimused on läbi mõtlemata.

Advokatuuri juhatusele anti idee üle mõtlemiseks 
aega 1. juunini, et siis teema juurde tagasi tulla. On 
ilmne, et see on ääretult lühike tähtaeg olukorras, kus
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idee autor ei ole esitanud isegi esialgset kuvandit ega 
selle realiseerimisega seonduvaid küsimusi kaardista- 
nud. Samas oleks seda ettepaneku esitaja poolt, kes ise 
advokatuurilt alati motiveeritud ja kirjalikult põhjen
datud seisukohti ootab, eeldanud ja loomulikuks pida
nud. Vaatamata sellele ei pidanud advokatuuri juhatus 
sellises olukorras Õigeks ilma küsimust analüüsimata 
kohe ettepanekule eitavalt vastata. Juhatus arvab, et 
kui riik peab vajalikuks sellist teema püstitamist, siis 
on ta nimetatud tähtajaks oma ettepaneku sisuliselt 
enam läbi mõelnud, mitte ei eelda, et tema ettepane
kuid mõtestab advokatuur. Kindlasti kujundab ka 
juhatus oma seisukohad jätkuvaks aruteluks. Olgu 
märgitud, et juba käesoleval ajal on tekkinud märki
misväärne hulk küsimusi, mida on põhjust justiits
ministeeriumile avaldatud idee alusel esitada.

Seda kummalisem on eeltoodu alusel lugeda hiljuti 
meediast justiitsministeeriumi avaldusi riigipalgalise 
advokaadi instituudi juurutamise kohta. Ilmselt oleks 
mõistlik enne läbimõtlemata ideede alusel avalikkuse 
teavitamist veenduda, et olemasolevat korda ei ole 
võimalik paremaks muuta mõningate muudatuste 
ja täienduste kaudu. Tõenäoliselt oleks see oluliselt 
kiirem, efektiivsem ja ka säästlikum viis, kui asuda 
järjekordselt täiesti uut süsteemi looma. Raha, mida 
kasutatakse sellise süsteemi väljatöötamiseks ja juu
rutamiseks oleks otstarbekas kasutada vahepealsetel 
aastatel riigi õigusabi täiendavaks rahastamiseks.

Vaatamata eelpool avaldatud teabele ja muretteki
tavatele mõtetele ei pea advokatuuri juhatus suhtlust 
justiitsministeeriumiga ka riigi õigusabi vallas konflikt
seks ja ebaterveks ning ei ole huvitatud vastasseisust. 
Juhatus loodab, et asjalik ja konstruktiivne dialoog
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poolte vahel võimaldab järgneval aruandeperioodil 
senisest edukamalt edasi liikuda.

Seoses riigi õigusabiga on tähelepanuväärne ka selle 
järjest süvenev ebaühtlane jaotumine advokaatide 
vahel, kes antud valdkonnaga tegelevad. Siin tuleb 
kindlasti eristada advokaate, kes ainult või valdavalt 
tegelevad selle teenuse liigiga ja neid, kes osutavad 
riigi õigusabi muu töö kõrvalt.

Riigi õigusabi kohta kogutud andmed ajavahemi
kust 1. november 2005. a kuni 1. veebruar 2006. a 
näitavad, et võttes aluseks advokaatide poolt esita
tud arved on ka valdavalt riigi õigusabiga tegelevate 
advokaatide tasudes mitmekordsed erinevused. Juha
tus saab paraku seda vaid konstateerida, kuid mitte 
olukorda oluliselt muuta. Selles osas on ministeeriumi 
tähelepanu juhitud valitsevale olukorrale, mille pea
miseks põhjuseks on kohtueelses menetluses valitsev 
määratud kaitsete (mis moodustavad ca 93-95% kogu 
riigi õigusabi möödunud aasta mahust) jaotamise 
süsteem uurimisasutuste poolt. See on aasta-aastalt 
süvendanud olukorda, kus kaitseülesandeid edasta
takse menetlejate poolt mitte töökoormuse, spetsia
liseerumise jms alusel, vaid määrav on omavaheline 
koostöö ja tutvus. Kuigi see on mingil määral mõis
tetav, ei saa sellist olukorda pidada normaalseks. See 
on esile kutsunud paljude advokaatide pahameele ja 
seab kahtluse alla ka advokaadi sõltumatuse ning tema 
poolt osutatava õigusabi sisukuse. On ju ebamugav 
kaitsealuse nimel esitatavate taotluste, avalduste 
kaudu kritiseerida „leivaisa” tööd. Valitseva olukorra 
parandamine on võimalik vaid kohtueelses menetluses 
kehtiva kaitseülesannete jaotamise süsteemi täieliku 
ümberkorraldamise kaudu koostöös justiitsministee
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riumi ja õiguskaitseorganitega. Käesoleval ajal ei ole 
keegi peale advokatuuri pidanud vajalikuks kirjelda
tud olukorra muutmist.

Sellega lõpetan ettekande küsimustest, mis ette
kandja arvamusel olid aruandeaastal olulisemad nii 
advokatuuri juhatuse kui kogu kutseühenduse tege
vuse seisukohalt. Soovin head päeva jätku pärast
lõunasel konverentsil ja meeldivat lõõgastust õhtusel 
koosviibimisel.

Palju edu kõigile järgneval tööaastal!



Seisuga 01.01.2007 oli Eesti Advokatuuris 603 liiget, 
sealhulgas 9 assotsieerunud liiget ja 74 advokaati, kes 
on oma liikmesuse advokatuuris peatanud erinevatel 
põhjustel.

Seisuga 01.01.2007 
vandeadvokaate
vandeadvokaadi vanemabisid 1
vandeadvokaadi abisid 9

Vanuseliselt jagunevad advokatuuri liikmed: 
üle 60-aastased 
50—60-aastased 
35—50-aastased 
kuni 35-aastased

Naisi 201
Advokaadibüroosid 180, sh Tallinnas 112.

tege vliikmeid:on

50 9,6 % 
14,4 %75
31,0 % 
45,0 %

161
234

EESTI ADVOKATUURI JUHATUSE 
ARUANNE ADVOKATUURI ÜLDKOGULE 

13. märtsil 2007. a TALLINNAS

Alljärgnevalt toodud andmed on Eesti Advokatuuri 
juhatuse poolt üldkogule esitatava aruande osa ja neid 
esimehe ettekandes üldjuhul ei korrata.

I. Advokatuuri liikmeskond
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Advokatuuri on 2006. aastal vastu võetud või omista
tud kõrgem kutsenimetus järgmistele isikutele:

VANDEADVOKAADID:

Marit Savi, Raul Otsa, Martin Tamme, Priit Lätt, 
Monica Pihlak, Jaanus Ikla, Kaupo Lepasepp, Ingeri 
Luik, Rando Maisvee, Liina Naaber, Rolan Jankelevitš, 
Triin Biesinger-Jussman, Martin Triipan, Matti Laar- 
maa; Vadim Filimonov, Tanel Kalaus, Kristel Raidla, 
Kristi Lehtis, Kaspar Lind, Margus Lentsius, Raul 
Talts, Kalev Aavik.

VANDEADVOKAADI VANEMABID:

Evelin Pärn-Lee, Alo Noormets, Jaanika Uist, Ljud
mila Tamar, Vladimir Sadekov, Silja Luide, Indrek 
Nuut, Tauri Sokk, Martin Pärn, Urmas Kärdi, Sergei 
Tšurkin, Anne Haller, Aare-Matti Inglist, Merle Järv- 
ala, Irina Gromtsev, Kalle Pedak, Egon Talur, Johanna 
Maria Katarina Korhonen, Rait Kaarma, Margus 
Mõttus, Kaarel Tammar, Kadri Jõgi, Viljar Kähari, 
Merle Saaliste, Andrus Kattel, Olger Marjak.

VANDEADVOKAADI ABID:

Tuuli Ploom, Anti Aasmaa, Birgit Punison, Janar 
Männapuu, Maria Ait, Pirjo Ant, Katrin Kahn, 
Kristiina Kaarna, Anton Filjajev, Ene Ahas, Andres 
Siigur, Veiko Parts, Ivan Kuznetsov, Ivar Kurvits, Kse- 
nia Kravtšenko, Tanel Tikan, Siiri Malmberg, Heleri 
Tammiste, Doris Metsalu, Svetlana Ivanova, Heidi 
Rajamäe, Tarmo Repp, Neve Uudelt, Jevgenia Zurina, 
Mart Ängerjärv, Kaarel Kais, Aleksei Ratnikov.
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2006. a on advokatuuri liikmesuse erinevatel 
põhjustel peatanud Marit Toom, Eneken Tikk, Viktor 
Brügel, Triin Antsov, Lea Liigus, Maria Ait, Kristiina 
Rausi, Silja Elunurm, Siiri Traat, Maris Kuurberg, 
Ivan Kuznetsov, Kai Liiva, Kristiina Kaarna, Jaanika 
Uist, Lembit Viitas, Sergei Belov, Silja Luide, Vadim 
Filimonov.

Advokatuurist on välja arvatud Mihhail Korlenko, 
Astrid Lall, Enn Pihla, Maiu Fischer, Eero Viigimäe, 
Ants Pinding, Kalev Lill, Tõnu Ligi, Konrad Mällo.

II. Advokatuuri juhatus

Advokatuuri üldkogul 04.03.2004. a valitud juhatus 
tegutses aruandeaastal endises koosseisus: esimees 
Aivar Pilv, aseesimees Ain Alvin, liikmed Marti Hääl, 
Peeter Lepik, Jüri Leppik, Andrus Lillo, Ants Mai- 
lend, Mart Sikut, Toomas Vaher. Ühel juhatuse istungil 
kuulus juhatuse koosseisu asendusliige Maire Arm.

Advokatuuri juhatuse 16.03.2004. a otsusega kin
nitatud juhatuse liikmete tööjaotuses muudatusi ei 
tehtud.

Advokatuuri kantslerina töötas Rein Kiviloo, kant
seleijuhatajana Helgi Karma, pearaamatupidajana 
Reet Roo, andmetöötlejana Marit Leevik, konsultan
dina Kadri Schmidt. Kadri Schmidt lahkus omal soovil 
töölt 2006. a novembrikuus.

Seoses kantselei töökoormuse olulise suurenemisega, 
vajadusega senisest aktiivsemalt osaleda Õigusloomes 
ja Euroopa advokaatide ühenduse (CCBE) tegevuses

44 [



loodi advokatuuris uus ametikoht ja korraldati kon
kurss töötaja leidmiseks. Alates 2006. a augustikuust 
töötab juristina Marin Vallikivi.

Tulenevalt tööülesannete reaalsest sisust, otsustas 
juhatus varasema ametikoha “konsultant” nimetada 
^assistendiks”. Assistendina võeti 2006. a novembri
kuus tööle Reilika Reemaa.

Aruandeperioodil toimus 25 juhatuse istungit. 
Nii nagu varasematel aastatel, on juhatuse istungite 
päevakorras olnud muuhulgas advokatuuriseadusest 
ja advokatuuri kodukorrast tulenevad üldised küsi
mused: advokaadieksamile lubamine, uute liikmete 
vastuvõtmine, kõrgema kutsenimetuse omistamine, 
kolleegide taotluste lahendamine osalemiseks äriühin
gute juhatuse või nõukogu töös, taotluste lahendamine 
seoses kutsetegevuse peatamise või taastamisega ning 
tegutsemiskoha muutmisega.

1. Advokatuuriseadusest ja Eesti Advokatuuri 
üldkogu poolt kinnitatud advokatuuri arengukavast 
(2004—2007) tulenevad küsimused

Juhatuse tegevuse prioriteetideks aruandeperioodil 
olid advokatuuriseadusest ja advokatuuri arengu
kavast tulenevad küsimused: advokaadieksami uute 
ja ühtsete nõuete ning advokatuuri astujate isiku
omaduste sobivuse hindamise ühtsete põhimõtete 
väljatöötamine, advokaatide täiendusõppe korralda
mise võimalikkuse selgitamine koostöös justiitsminis
teeriumi ja kohtutega, õigussüsteemi klassikaliste 
elukutsete (kohtunik, prokurör, advokaat) eksamite 
vastastikuse tunnustamise ja sellest tulenevalt nende 
juristiametite vaba liikumise põhimõtte rakendamine,
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koostöö arendamine prokuratuuri ja kohtutega vastas
tikuste kogemuste vahetamiseks õigussüsteemi pare
maks toimimiseks, kindlustusseltsidega läbirääkimiste 
jätkamine kutsekindlustuse ja uue teenuse — Õigus- 
abikulude kindlustamise — küsimustes, Õigusloomes 
osalemine, kohtuvälise lepitusmenetluse juuruta
mine, diskussiooni jätkamine justiitsministeeriumiga 
riigi õigusabi Õiglaseks tasustamiseks ja riigi õigusabi 
kvaliteedi tõstmine, CCBE ja IBA ning teiste advoka
tuuridega välissuhtluse edasine korraldamine.

Nimetatud tegevus kajastub täpsemalt juhatuse 
istungite protokollides ja juhatuse otsustes, mistõttu 
neid aruandes üksikasjalikult ei korrata.

2. Osalemine õigusloomes, advokatuuri õigusaktide 
vastuvõtmine ja suhtlemine teiste õigusasutustega.

Advokatuur andis 2006. aastal arvamuse 21 erineva 
Õigusakti eelnõu kohta. Eriti intensiivne ja oluliselt 
järjepidevam on õigusloomega tegelemine olnud pärast 
juristi ametikoha loomist, mis on võimaldanud advo
katuuril tõhusamalt Õigusloome olulisemates küsimus
tes oma seisukohti avaldada. Advokatuuri ettepanekut 
meid eelnõude väljatöötamise võimalikult varajases 
staadiumis kaasata ei ole justiitsministeerium kah
juks eriti arvestanud ning advokatuuri õigeaegne 
kaasamine sellesse protsessi on endiselt erand, mitte 
reegel.

Positiivse näitena võib nimetada pankrotihaldurite 
tegevust puudutava seadusandluse muutmist, millega 
seoses kaasas justiitsministeerium advokatuuri vara
kult, tagades efektiivsema koostöö.
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Samas on kahjuks ka negatiivseid näiteid, kus jus
tiitsministeerium lisab eelnõusse advokatuuri puudu
tavaid olulisi sätteid siis, kui eelnõu on juba Riigikogu 
õiguskomisjonis. Selliselt toimus riigi Õigusabi tasus
tamise määruse muutmise eelnõu ,,kooskõlastamine”. 
Seejuures on riigi Õigusabi tasustamise määruse puhul 
tegemist eelnõuga, mille puhul on riigi õigusabi sea
duses otsesõnu pandud justiitsministrile kohustus 
advokatuuri juhatuse arvamus eelnevalt ära kuulata. 
Detsembris 2006 oli aga riigi õigusabi tasustamise 
määruse muutmise eelnõu ministrile allkirjastamiseks 
antud enne, kui advokatuur oli oma arvamuse jõud
nud saata. Seega oli advokatuurilt arvamuse küsimine 
vaid formaalsus.

Kindlasti on positiivne olnud koostöö Riigikogu 
õiguskomisjoniga, kes saadab advokatuuri puudu
tavad eelnõud arvamuse avaldamiseks ka siis, kui 
advokatuur on eelnõu kooskõlastusringil arvamust 
avaldanud, ning kutsub oluliste eelnõude puhul 
Õiguskomisjoni eelnõu arutamisele ka advokatuuri 
esindajad. Samuti on advokatuuri esindajad osalenud 
Riigikogu põhiseaduskomisj oni istungitel.

Advokatuuri juhatuse hinnangul on oluliseks 
küsimuseks eelnõude kooskõlastamise tähtaja küsi
mus. Riigikogu Õiguskomisjoni poolt antav arvamuse 
avaldamise tähtaeg on oluliselt pikem ministeeriumide 
poolt antavast tähtajast, mis on tihti ebamõistlikult 
lühike. Vabariigi Valitsuse reglemendi kohaselt on sea
duse eelnõu kooskõlastamise tähtaeg 10 tööpäeva ning 
määruste puhul on see tähtaeg ainult 5 tööpäeva. See
juures hakatakse tähtaega lugema hetkest, mil eelnõu 
e-õigusesse üles pannakse. Erinevalt ministeeriumi
dest, Eesti Maaomavalitsuste Liidust ja Eesti Linnade
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Liidust ei saa aga advokatuur meili teel teadet selle 
kohta, et eelnõu on arvamuse avaldamiseks saadetud, 
ning kuna eelnõu tuleb vaid posti teel, saab advoka
tuur eelnõu arvamuse avaldamiseks hetkel, kui niigi 
lühikesest ajast on kulunud minimaalselt 1 tööpäev 
(enamasti 2-3 tööpäeva).

Advokatuuri juhatus on seisukohal, et Vabariigi 
Valitsuse reglemendis on antud miinimumtähtajad 
ning vastavalt halduse heale tavale tuleks arvamuse 
andmiseks anda mõistlik tähtaeg, mille jooksul oleks 
võimalik asjakohase arvamuse kujundamine. Samuti 
on riigikantselei välja töötanud kaasamise head tavad, 
mille kohaselt tuleb huvigrupid kaasata võimalikult 
varakult ning anda neile piisavalt aega arvamuse 
avaldamiseks.

2. 1. Olulisematest küsimustest Õigusloomes

Eesti advokatuur väljendas tugevat vastuseisu kor
duvates pöördumistes Riigikogu õiguskomisjoni ja 
Justütsministeeriumi poole ning Riigikogu õiguskomis
joni istungitel karistusseadustiku muutmise eelnõule, 
millega taheti muuta advokaati tema kutsetöö piires 
ametiisikuks. Peale läbirääkimisi justiitsministeeriu
miga jõuti kompromisslahenduseni KarS § 288 sõnas
tuse osas, mis 24.01.2007. a ka seadusena Riigikogus 
vastu võeti.

Lisaks soovis Justiitsministeerium õiguskomisjonis 
eelnõu menetlemise ajal eelnõusse lisada KarS-i § 300 5 
(advokaadi poolt kliendi huvide kahjustamine), mil
lega taheti kriminaliseerida advokaadi poolt huvide 
konfliktis tegutsemine. Eesti Advokatuur ei nõus
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tunud sellega, sest see pole kooskõlas ultima ratio 
põhimõttega ning on ebaproportsionaalne, sest õigus- 
teenust osutavad lisaks advokaadile ka muud isikud.

Advokatuur juhtis Riigikogu Õiguskomisjoni ning 
justiitsministeeriumi tähelepanu sellele, et kehtiv õigus 
sätestab piisavad meetmed huvide konflikti vältimise 
kohustuse tagamiseks, mida kinnitab kaudselt asja
olu, et Eesti Advokatuuri aukohtumenetluses on 
aastatel 1995—2005 olnud ainult 3 distsiplinaarasja, 
milles advokaati süüdistati huvide konflikti vältimise 
kohustuse rikkumises. Tänu advokatuuri põhjendatud 
vastuseisule jäeti nimetatud säte eelnõust välja.

Justiitsministeerium saatis advokatuurile koos
kõlastamiseks notarite infosüsteemi ja õigusregistritega 
seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu, milles sisal
dus muuhulgas advokatuuriseaduse §57' (advokaadi 
volituse eeldus) kehtetuks tunnistamise säte. Eesti 
Advokatuur vaidles sellisele seaduse muudatusele 
vastu nii sisuliselt (advokaatide kui professionaalsete 
esindajate võrdsustamine volituse tõendamise osas 
mis tahes teise esindajaga oleks vastuolus arenenud 
riikide praktikaga ja kahjustaks eelkõige õigusabi 
vajajate huve) kui ka vormiliselt (advokatuuriseaduse 
muutmine nn e-notari eelnõuga, millel pole seost advo
kaadi volituse eeldusega). Eelnõu on käesoleval ajal 
Vabariigi Valitsuse menetluses.

Justiitsministeerium palus Eesti Advokatuurilt abi 
isikuandmete kaitse seaduse rakendamisel ilmnenud 
probleemide kaardistamisel ning neile lahenduste leid
misel juba enne eelnõu väljatöötamist (23.08.2005). 
Samas ei arvestanud justiitsministeerium rea advo
katuuri märkustega ning ei põhjendanud nendega 
mittearvestamist ei eelnõu seletuskirjale lisatud
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märkustega arvestamise tabelis ega ka hiljem, kui 
advokatuur pöördus 13.09.2006. a kirjaga täiendavalt 
justiitsministeeriumi poole. Seoses sellega, et justiits
ministeerium ei vastanud advokatuuri pöördumisele, 
esitas advokatuur nimetatud märkused 22.11.2006. a 
kirjaga Riigikogu põliiseaduskomisjonile.

Riigikogu põhiseaduskomisjon kutsus eelnõu 
arutamisele ka advokatuuri esindajad ning koostöös 
justiitsministeeriumiga saavutati kokkulepe, mille 
kohaselt täiendatakse eelnõuga advokatuuriseaduse 
§41 lõiget 1 punktiga 41 nii, et advokaadil on Õigus 
töödelda lepingu või seaduse alusel saadud muu 
isiku kui kliendi isikuandmeid, sh delikaatseid isiku
andmeid, ilma nende isikute nõusolekuta, kui see on 
vajalik õigusteenuse osutamiseks.

Sätte eesmärgiks on sätestada vastava olulise õiguse 
olemasolu selgesõnaliselt seaduses, et täita lünk keh
tivas Õiguses.

Juhatus peab vajalikuks eriti ära märkida jurist 
Marin Vallikivi ning vandeadvokaatide Jaanus 
Tehveri, Ants Nõmperi, Marti Hääle, Ants Mailendi, 
Jüri Leppiku ja Toomas Vaheri panust Õigusloomes 
osalemisel.

Advokatuuri esimees Aivar Pilv on Kohtute Halda
mise Nõukoja liige, juhatuse liige Andrus Lillo kohtu- 
nikueksamikomisjoni liige. Mõlemad juhatuse liikmed 
osalevad Eesti Advokatuuri esindajatena regulaarselt 
nimetatud organite töös.

Advokatuuri esindajad on endiselt tegutsenud 
õigusekspertidena.

Kriminaalmenetluse ekspertgrupis Jüri Leppik, 
vabade Õiguselukutsete ning maksejõuetuse ekspert
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nõukogus Ilmar-Erik Aavakivi, Sven Papp, Jaanus 
Ikla ja Sanjay Jaanus Mody.

Toomas Vaher on Rahapesu ja terrorismi rahasta
mise tõkestamise nõukoja liige. E-toimiku rakenda
miseks moodustatud erinevate töögruppide liikmeteks 
on Aivar Pilv, Rein Kiviloo, Velmar Brett ja Marko 
Tiiman.

Aruandeperioodil jätkusid perioodilised kohtumi
sed Õiguskantsleriga, justiitsministeeriumi ja Riigi
prokuratuuri esindajatega aktuaalsete õigusproblee- 
mide arutamiseks ja Õigussüsteemi parema toimimise 
tagamiseks. Advokatuuri juhatuse initsiatiivil toimus 
kohtumine kohtunike esindajatega, mille eesmärk oli 
edasise koostöö kavandamine ühiste probleemide 
arutamiseks.

3. Riigi õigusabi korraldamine ja tasustamine

Advokatuuri juhatuse tegevuse üheks töömahukamaks 
valdkonnaks aruandeaastal oli seadusest tuleneva 
kohustuse — riigi õigusabi osutamise korraldamisega 
seotud küsimuste arutamine.

Riigi õigusabi osutamise korraldamise, tasustamise 
ja õigusabi kvaliteediga seonduvad küsimused olid 
arutusel üheksal juhatuse istungil.

3.1. Juhatuse seisukohalt on advokatuur täitnud 
eesmärgipäraselt ja nõuetekohaselt seadusjärgset 
kohustust riigi õigusabi osutamiseks ja osutamise 
korraldamiseks. Kohtutelt, prokuratuurilt ega uuri- 
misasutustelt ei ole saabunud ametlikult esildisi riigi



õigusabi osutaja nimetamata jätmise kohta, samuti ei 
ole õigusasutused esitanud kaebusi advokaadi asja- või 
seadustundmatuse kohta. Samas on erinevatel kohtu
mistel advokatuuri esindajatega korduvalt märgitud 
riigi Õigusabi osutamisel ilmnenud juhtumeid advokaa
tide poolt ebakvaliteetse või asjatundmatu õigusabi 
osutamise kohta, aga ka advokaatide pealiskaudset ja 
ükskõikset suhtumist ülesannete täitmisse. Juhatus on 
neid probleeme järjepidevalt teadvustanud ja palu
nud nii prokuratuuril kui ka kohtutel konkreetsetest 
juhtumitest juhatust teavitada.

Statistilised aruanded riigi õigusabi kohta on esi
tatud justiitsministeeriumile nõuetekohaselt ja täht
aegselt.

3.2. Alates 2004. aastast on advokatuurile riigi 
õigusabi osutamise korraldamiseks riigieelarvest 
iga-aastaselt eraldatud 650 000 kr. See summa on 
viimastel aastatel olnud avalik-õigusliku ülesande 
täitmiseks ebapiisav. 2006. aastal lõppesid riigi eel
arvelised vahendid juba augustikuus ja edasine töö 
riigi Õigusabi osutamise korraldamisel toimus sisuliselt 
advokatuuri eelarvest. Sellist olukorda ei saa pidada 
normaalseks ja riigi õigusabi seadusega püstitatud ees
märkidele kohaseks. Eesti Advokatuur on korduvalt 
olukorrast informeerinud justiitsministeeriumi ja 
esitanud omapoolseid ettepanekuid olukorra muutmi
seks, kuid tulemusteta. Kahetsusväärselt ei arvestanud 
justiitsministeerium ka möödunud aastal advokatuuri 
juhatuse argumenteeritud seisukohti, mille kohaselt 
on riigi õigusabi osutamise korraldamiseks vajaminev 
minimaalne summa vähemalt 1 000 000 krooni. Eral
dist 2007. aastaks ei suurendatud. Kujunenud olukord 
viitab suhtumisele, kus justiitsministeeriumi poolt esi-
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talud nõudmised ja ootused riigi õigusabi korraldami
seks ei ole tegelikult tasakaalus nimetatud ülesannete 
täitmiseks eraldatud rahaliste vahenditega.

3.3. Riigi õigusabi tasustamiseks eraldati advo
katuurile riigieelarvest 2006. aastaks 26 834 000 
krooni. Kasutamata rahaliste vahendite jääk sei
suga 01.01.2006 oli 17 582 983,55 krooni. Seega oli 
advokatuuri käsutuses 2006. a. riigi õigusabi eest 
tasumiseks 44 416 983,55 krooni. Riigi õigusabi 
osutamise tasudeks maksti advokaadibüroodele välja 
40 050 192,55 krooni. Rahaliste vahendite jääk seisuga 
31.12.2006. a oli 4 366 791 krooni.

Advokatuuri juhatus esitas 2006. a justiitsministee
riumile korduvalt taotlusi riigi Õigusabi tasumäärade 
suurendamiseks. Kuigi nende kõigiga ei nõustutud, on 
positiivne märkida, et justiitsminister pidas esitatud 
ettepanekute alusel põhjendatuks Justiitsministri 
26.01.2005. a määruse nr 2 ”Riigi Õigusabi osutamise 
eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord 
ja tasumäärad ning riigi õigusabi kulude hüvitamise 
ulatus ja kord” muutmist kahel korral ning advokaadi
tasu määrad mõningates riigi õigusabiga seotud üles
annetes mõnevõrra suurenesid.

Samas on juhatus endiselt seisukohal, et praegu 
kehtiv riigi õigusabi tasustamise kord ja tasumäärad ei 
võimalda advokaatide töö õiglast tasustamist ega moti
veeri advokaate riigi Õigusabi osutamisega tegelema.

3.4. Advokatuuri juhatus pöördus kirjaga kohtute 
poole arvamuste saamiseks riigi õigusabi seaduse 
rakendamisel tekkinud probleemide kohta, hinnan
gute saamiseks advokaatide tegevuse osas riigi Õigusabi



osutamisel ning ettepanekute saamiseks töö paranda
miseks või seadusmuudatuste tegemiseks.

Kohtute arvamused advokaatide kutsetegevuse 
kohta riigi õigusabi osutamisel olid üldjoontes tun
nustavad. Kriitiliselt märgiti ära, et riigi õigusabi 
osutamine kitsa ringi advokaatide poolt on pahatihti 
tekitanud olukorra, kus kaitsja on üheks ja samaks 
ajaks kutsutud mitmetele erinevatele kohtuistungitele. 
See asjaolu häirib kohtu tööd ja mõnede advokaatide 
ülemäärane töökoormus ei taga õigusabi vajalikku 
kvaliteeti.

Heameel on nentida, et kohtute mitmed seisukohad 
riigi Õigusabi tasustamise küsimustes ja seadusmuuda
tuste vajaduses ühtivad advokatuuri juhatuse seisu
kohtadega.

3.5. Möödunud aasta viimastel kuudel toimusid 
mitmed nõupidamised justiitsministeeriumi ja advo
katuuri esindajate vahel riigi Õigusabi osutamise 
tsentraalseks korraldamiseks.

Riigi Õigusabi tsentraalse korraldamise eesmärk 
on seni riigi õigusabi osutamisel kehtiva olukorra 
muutmine, mille suhtes on ka paljud advokaadid 
pöördunud korduvalt juhatuse poole. Probleemiks on 
riigi Õigusabi koondumine teatud ringi advokaatide 
kätte eelkõige “uurija-advokaadi koostöö” põhimõttel. 
Selline riigi Õigusabi jaotamise vorm ei soosi advo
kaatide konkurentsi ja mõjutab negatiivselt õigusabi 
kvaliteeti. Äärmiselt küsitav on põhiseaduslike õiguste 
tagamine ja kaitseõiguse üldtunnustatud põhimõtete 
järgimine. Sellele olukorrale on teravalt tähelepanu 
juhtinud justiitsministeerium, aga mingil määral ka 
kohtud ja prokuratuur. Riigi õigusabi tsentraalse
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korraldamise eesmärgiks on ühtse süsteemi loomine 
kaitse- ja esindusülesannete ühetaoliseks jagamiseks 
sellest huvitatud advokaatide vahel.

Riigieelarvest on selle projekti tarvis eraldatud 
2007. a 1 000 000 krooni. Senini toimunud aruteludel 
on peamisteks küsimusteks olnud eelkõige süsteemi 
üldine korraldus ja haldamispÕhimÕtted, aga samuti 
selle maksumus. Viimase osas on justiitsministee
riumi ja advokatuuri nägemused väga erinevad, ent 
erimeelsused on loodetavasti ületatavad. Advokatuuri 
juhatuse arvestuste kohaselt riigi eelarves ette nähtud 
vahenditest ilmselgelt ei piisa riigi Õigusabi osutamise 
korraldamisega tegeleva üleriikliku keskuse tööle
rakendamiseks ja toimimiseks.

4. Advokaadi kutsetegevus ja kutse-eetika

4.1. Aruandeperioodil esitati juhatusele 28 kaebust 
advokaatide tegevuse peale, neist 21 füüsiliste isikute, 
3 juriidiliste isikute ja 4 õigusasutuse poolt, (võrdlu
seks: 2004. a esitati 27 kaebust ja 2005. a 22 kaebust). 
Otse aukohtule esitati 8 kaebust. Kaitsjakohustuste 
mittenõuetekohase täitmise kohta oli esitatud 16 kae
bust, esindajakohustuste mittenõuetekohase täitmise 
kohta 8 kaebust, 3 kaebust esitati vastaspoole poolt 
tsiviilasjades (menetluse venitamine, volitusteta esin
damine, ähvardamine) ning ühe avalduse sisuks oli 
süüdistus advokaadi kutse-eetika rikkumises.

Juhatus tegi aukohtule ettepaneku aukohtumenet- 
luse algatamiseks 3 esitatud kaebuse alusel.

Eeltoodud arvudest nähtub, et valdav osa juha
tusele esitatud kaebustest on olnud põhjendamatud.
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Üldjuhtudel on kaebuste väited advokaadi minetuste 
kohta olnud paljasõnalised ja leidnud kummutamist 
advokaadi seletuskirja ning lisatud dokumentidega.

4.2. Hinnates üldisemalt seaduses ja advokatuuri 
õigusaktides sätestatud kutsetegevuse nõuete järgimist 
advokaatide poolt, tuleb nentida olukorra positiivset 
muutumist. Mitmed varasematel aastatel sageli aru
tusel olnud minetused (liikmemaksu võlgnevus, olu
liste andmete muutumisest mitteteatamine, kõrgema 
kutsenimetuse saamiseks advokaadieksami seaduses 
ettenähtud tähtajal mittetegemine jms) ei kerkinud 
möödunud aastal juhatuse istungite päevakorda.

5. Advokaatide täiendusõpe

Vastavalt sõlmitud lepingule jätkas aruandeperioodil 
advokaatide täiendusõppe korraldamist Eesti Oigus- 
keskus. Advokatuuri eelarvevahendite arvel korraldati 
kümme õppepäeva. Lisaks võimaldas õppeprogramm 
advokaatidel osaleda viiel tasulisel Õppepäeval.

Advokaadid on oma teadmisi täiendanud ka muu
del koolitusüritustel, seminaridel ja konverentsidel. 
Arvukalt advokaate osales Eesti Õigusteadlaste Päe
vadel Tartus.

Seoses advokaatide täiendusõppega tuleb kahjuks 
tõdeda, et mitte kõik kohtunikud ei ole suhtunud 
arusaamisega advokaatide seadusjärgsesse kohustusse 
täiendusõppe läbimiseks.

Advokatuuri juhatus arutas kohtuniku esildist 
seoses kohtuistungi edasilükkamisega advokaadi 
osalemiseks täienduskoolitusel ja asus seisukohale,
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et teadaolevalt on kohtupraktikas peetud iseenesest
mõistetavaks kohtuistungite edasilükkamise põhjusena 
kohtunike või prokuröride täienduskoolitust. Silmas 
pidades võrdse kohtlemise põhimõtet võistlevas 
protsessis ja advokaatide täienduskoolituse kasvavat 
vajadust, arvestades kohtunike ja prokuröride kooli
tuste mahtu, ei saa pidada Õigeks erinevat suhtumist 
menetlejate ja menetlusosaliste koolitusel osalemise 
küsimuses. Advokaadi seadusjärgne kohustus osaleda 
täienduskoolitusel on hinnatav seadusliku takistusena 
kohtuistungil mitteosalemiseks.

Olukorda advokaatide poolt täiendusõppe esimese 
hindamisperioodi läbimisel käsitletakse aruandes 
kutsesobivuskomisjoni töö ülevaates.

6. Välissuhtlus

Eesti Advokatuur osaleb aktiivselt CCBE tegevuses, 
vastates erinevatele CCBE uuringutele ja küsimusti
kele ning osaledes CCBE alalise komitee ja töögrup
pide istungitel. Samas osalevad Eesti Advokatuuri 
esindajad ainult CCBE tööorganite olulistel koos
olekutel, mis on osaliselt tingitud nii arutatavate 
küsimuste ringist, advokatuuri eelarvest kui ka töö
gruppide istungite ajagraafikust. Eesti Advokatuur 
on CCBE töös osalemiseks teinud koostööd ka Soome 
Advokatuuriga, kelle võimalused CCBE-s alaliseks 
kohalolekuks on suuremad. Eesti Advokatuur on 
reas küsimustes volitanud Soome kolleege avaldama 
CCBE-s ka meie advokatuuri seisukohti. Lisaks eri
nevatele CCBE küsimustikele on Eesti Advokatuur 
teinud koostööd ka teiste riikide advokatuuridega,
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andes vastuseid väliskolleegide Eesti seadusandlust 
puudutavatele küsimustele.

Advokatuuri esindajate koosseis CCBE komiteedes 
ja töögruppides aruandeperioodil ei muutunud.

Advokatuuri juhatus saab arvukalt kutseid esin
dajate lähetamiseks mitmesugustele välisriikides toi
muvatele üritustele. Arvestades advokatuuri eelarve 
piiratud võimalusi, on juhatus võtnud seisukoha lähe
tada esindajad üksnes Eesti Advokatuuri jaoks olulist 
tähtsust omavatele üritustele.

Eesti Advokatuuri esindasid 2006. aastal erinevatel 
üritustel:

• Ain Alvin 23.—25.02.2006 — Viinis Euroopa 
Advokatuuride Presidentide Konverentsil 
ning CCBE alalise komitee istungil;

• Ain Alvin 31.03.2006 — Brüsselis CCBE alalise 
komitee istungil;

• Leon Glikman 19.—20.05.2006 — Portos CCBE 
plenaaristungil ning distsiplinaarkoostöö töö
grupis;

• Kalev Saare 25.-27.05.2006 - Kölnis Saksa
maa juristide päevadel;

• Andres Aavik 09.06.2006 - Soome advokatuu
ri aastakoosolekul;

• Jaanus Tehver 16.09.2006 - Frankfurdis kon
verentsil “Kriminaalmenetluse põhiõigused 
Euroopas”;

• Aivar Pilv 01.-02.10.2006 - Londonis Õigus- 
aasta avamisel;
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• Andrus Lillo 02.-04.11.2006 - Berliinis Rah
vusvahelistel Juristide Päevadel.

7. märtsil 2006. aastal osales advokatuuri juhatuse 
istungil Euroopa Advokaatide ja Notarite dokumendi- 
keskuse juhataja dr Matthias Kilian. Keskus tegeleb 
muuhulgas uute Euroopa Liidu liikmesriikide juristi- 
kutsete regulatsiooni uurimisega. Juhatuse liikmed 
vastasid dr Kiliani küsimustele advokaaditegevuse 
regulatsiooni, statistiliste andmete ja muude Eesti 
juristide tegevust puudutavate küsimuste kohta. 
Külaskäigu tulemusena avaldas dr Matthias Kilian 
artikli Eesti Advokatuuri kohta Saksa õigusajakirjas
„WiRO” (1/2007).

6.-7. juunil 2006. aastal käisid advokatuuri esi
mees Aivar Pilv ja aseesimees Ain Alvin Berliinis 
Saksamaa Advokatuuris vastukülaskäigul. Ürituse 
raames toimusid Saksamaa Advokatuuri presidendi 
ja liidumaade advokatuuride presidentide vastuvõtt 
ja töönõupidamine. Samuti kohtuti justiitsministee
riumi esindajatega ja tutvuti kohtukorraldusega ning 
külastati advokaadibürood Nörr Stiefehofer Lutz. 
Muuhulgas tutvustati Eesti Advokatuuri esindajatele 
Riigipäeva hoonet ja töökorraldust.

Kohtumise käigus otsustati ühiselt korraldada 
mais—juunis 2007. aastal Tallinnas rahvusvaheline 
konverents Euroopa Õiguse teemadel.

29. juunil 2006. aastal kohtusid juhatuse liige Marti 
Hääl ja kantsler Rein Kiviloo Eesti Vabariigi Justiits
ministeeriumi, Läti Vabariigi Justiitsministeeriumi 
ning Läti Riigi Õigusabi Ameti esindajatega.

25.-26. augustil 2006. aastal toimus Kuressaares 
traditsiooniline Eesti ja Soome advokatuuride vahe-
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line tenniseturniir, mille võitis Soome Advokatuur. 
Järgmine turniir toimub 2007. aasta märtsi alguses 
Helsingis.

27.-28. oktoobril 2006. aastal toimus AIJA (Noorte 
Advokaatide Rahvusvaheline Assotsiatsioon) konve
rents Tallinnas.

29. novembril 2006. aastal kohtus juhatuse liige 
Marti Hääl Euroopa Komisjoni Inimõiguste Komis
sari delegatsiooniga.

6.1. Advokatuuriseaduse vastavus direktiivile
98/5/EU

2006. aastal esitas Eesti Advokatuuri assotsiee
runud liige CCBE-le kaebuse, et Eesti Advokatuuri 
tegevus on vastuolus EL direktiiviga 98/5/EU ning 
Euroopa Kohtu otsusega asjas 427/85 Komisjon vs 
Saksamaa, rikkudes sellega asutamisvabaduse ning 
võrdse kohtlemise põhimõtteid.

Avaldaja leidis, et advokatuuriseaduse § 67 määrat
leb assotsieerunud liikme pädevuse, mille kohaselt ei 
tohi assotsieerunud liige esindada klienti kohtus ilma 
vandeadvokaadita, mis on vastuolus eelpool nimetatud 
direktiiviga.

Direktiivi art 5 lg 3 kohaselt võib liikmesriik 
kohustada assotsieerunud liiget kohtus klienti esin
dama ainult koos kohaliku advokaadiga, kui liikmes
riigi menetlusõiguse kohaselt on vastav Õigus ainult 
advokaatidel. Avaldaja hinnangul tuleb seda direktiivi 
sätet tõlgendada kohtuasja 427/85 Komisjon vs Saksa
maa valguses. Nimetatud kohtuasja kohaselt ei täitnud 
Saksamaa Euroopa õigust nõudes, et assotsieerunud 
liige peab töötama koos kohaliku advokaadiga, kui
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Saksa menetlusõiguse kohaselt ei ole sellist piirangut 
nagu tohiks klienti esindada ainult advokaat.

Eesti advokatuur leidis oma vastuses kaebusele, et 
advokatuuriseadus ei ole vastuolus EL direktiiviga 
98/5/EU ning Euroopa Kohtu otsusega asjas 427/85 
Komisjon vs Saksamaa.

Eesti seaduste kohaselt võib tsiviilkohtumenetluses 
isikut esindada vaid kvalifitseeritud jurist või advo
kaat ning Riigikohtus võivad esindajaks olla ainult 
vandeadvokaadid. Halduskohtumenetluses kehtib 
sama regulatsioon erisusega, et Riigikohtus võib 
esindajaks olla ka vandeadvokaadi vanemabi. Krimi
naalmenetluses on kohtumenetluses kohustuslikuks 
kaitsjaks üldjuhul advokaat, samuti võib Riigikohtus 
esindajaks olla vaid advokaat.

Eestis võib kohtus lepinguliseks esindajaks olla 
ainult juriidilise haridusega isik, seega ainult kas 
jurist või advokaat. Eesti seaduse kohaselt on ainult 
vandeadvokaadil täielik iseseisev pädevus, vandeadvo
kaadi vanemabid ja abid tegutsevad vandeadvokaadi 
juhendamisel. Seega seab Eesti seadusandlus piiran
guid lepingulisele esindajale.

Saksamaa seaduse kohaselt ei tohtinud assotsieeru
nud liige esindada klienti isegi menetlustes, kus võis 
esindajaks olla iga mitte-jurist ning koostööd Saksa 
advokaadiga pidi täpselt tõendama.

Eesti advokatuuriseadusega sätestatud assotsieeru
nud liikme kohustus teha koostööd vandeadvokaadiga 
kehtib ainult kohtumenetluses. Seega võib assotsieeru
nud liige esindada klienti kohtus ilma vandeadvokaa
dita ning ei ole sätestatud nõudeid koostööle ega selle
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tõendamisele. Sätte eesmärgiks on, et assotsieerunud 
liige saaks oma kliente esindada, samal ajal tagades 
kohase õigusemõistmise.

Lähtudes eeltoodust leidis Eesti Advokatuur, et 
advokatuuriseaduse § 67 on kooskõlas EL direktii
viga 98/5/EÜ.

CCBE leidis, et etteheited Eesti Advokatuuri tegevu
sele on põhjendamatud. Eesti Advokatuur ei saa vas
tutada Eesti seaduste vastavuse eest EL direktiividele 
ning selle küsimuse peab vajadusel lahendama riik.

III. Eetika- ja inetoodikakomisjon

Komisjoni liikmeteks olid Aare Tark, Tõnis Tamme, 
Aku Sorainen, Paavo Paas, Peeter Kutman, Andres 
Suik, Maivi Ots, Jaanus Tehver ja Sten Luiga (komis
joni esimees). EMK istungid on üldjuhul peetud iga
kuiselt. Suveperioodil istungeid ei peetud. Võrreldes 
aastaga 2005 on istungeid peetud mõnevõrra vähem, 
sest komisjoni liikmed olid mitmetes küsimustes tava
pärasest enam olnud seotud advokatuuri huvides teos
tatud muude ülesannete täitmisega.

EMK tegevuse keskseteks teemadeks aastal 2006 
võib lugeda eksamikorra reformiga seotud küsimusi. 
EMK liikmetest kuulusid eksamikorra reformimise 
töögrupi koosseisu Maivi Ots, Jaanus Tehver, Aare 
Tark ja Sten Luiga.

Komisjon arutas eksamireformiga seotud küsimusi 
korduvalt oma istungitel ja leidis lõppkokkuvõttes, et 
läbiviidud reform korrastab oluliselt eksamikorral- 
duse metoodikat. Samas jäi komisjon arvamusele, et
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tulevikus oleks otstarbekas veelgi vähendada mate- 
riaalõiguse ja protsessiõiguse osakaalu kutsesobivuse 
hindamisel ning keskenduda eelkõige advokaadi kutse
tegevusega seotud teadmiste hindamisele.

Aruandeperioodiga seoses tuleks eelkõige tõsta esile 
komisjoni liikme Jaanus Tehveri panust komisjoni töös 
ja Eesti Advokatuuri juhatuse ülesannete täitmisel. 
Lisaks tegevusele eksamikorra reformimise töögrupis 
on Jaanus Tehver kujundanud advokatuuri seisukohti 
erinevate õigusaktide muudatuste kooskõlastamisel, 
esindanud Eesti Advokatuuri rahvusvahelistel konve
rentsidel ja CCBE kriminaalõiguse komitee istungitel, 
samuti esinenud ettekandega Tallinnas 20. jaanuaril 
2006 toimunud Anti-Money Laundering Twinning 
Project raames peetud koolitusel.

Komisoni liikmed Tõnis Tamme ja Jaanus Tehver 
viimistlesid komisjoni liikmete poolt koostatud süste
matiseeritud kokkuvõtte Aukohtu lahenditest 1995- 
2005 ning sidusid need eetikakoodeksi vastavate säte
tega. Materjal on avaldatud advokatuuri kodulehel.

Komisjoni liige Aku Sorainen korraldas 28. april
lil 2006 EMK liikmete kohtumise Soome advokatuuri 
eetikakomisjoni esimehe ja advokatuuri peasekretä
riga. Kohtumise eesmärgiks oli kogemuste vahetamine 
ja oma tegevuse vastastikune tutvustamine.

Olulise osa EMK tööst aastal 2006 moodustas arva
muse andmine erinevates üksikküsimustes, mida juha
tus komisjonile edastas. Näidetena võib tuua küsimusi 
seoses kutsekindlustusega, advokaatide kutsetegevuse 
tagatiste, pankrotihaldurina tegutsemise ja CCBE 
juhenditega.
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IV. Kutsesobivuskomisjon

Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni 2006. a esi
mese poolaasta kooseisu kuulusid Aleksander Glikman 
(komisjoni esimees), Henn Eomois, Margus Mugu, Ind
rek Teder, Urmas Ustav, Toomas Tamme. Kohtunikest 
oli komisjoni liikmeteks Gaida Kivinurm ja Koidula 
Laurisaar. Justiitsministeeriumi esindas Olger Marjak, 
prokuratuuri Jaan Naaber ja Tartu Ülikooli õigustea
duskonda Jaan Sootak.

Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni kooseisu 
kuuluvad alates teisest poolaastast vandeadvokaadid 
Margus Mugu (komisjoni esimees), Kalev Saare, Urmas 
Ustav, Asko Pohla, Indrek Teder, Toomas Tamme. Koh
tunikest on komisjoni liikmeteks Koidula Laurisaar 
ja Gaida Kivinurm. Justiitsministeeriumi esindab 
Andra Oim (asendusliige Maris Järv), prokuratuuri 
Jaan Naaber ja Tartu Ülikooli Õigusteaduskonda Jaan 
Sootak.

Aasta jooksul pidas komisjon 29 istungit, mis on 
ühe võrra rohkem kui 2005. aastal, seejuures aga 
vähenes esmakordselt üle mitme aasta eksamineeri
tavate arv: toimus 88 eksamit (2005. a rekordiliselt 
90 eksamit). Seega võttis komisjon ühel istungil vastu 
keskmiselt 3 eksamit.

Vandeadvokaadi abi eksamile tuli kokku 26 kandi
daati, edukalt sooritas eksami 25 kandidaati (96%). 
Arvestades, et abi eksamile tulevad valdavalt äsja üli
kooli lõpetanud värskete teadmistega entusiastlikud 
noored inimesed, on see näitaja alati olnud kõrge.

36-st vandeadvokaadi vanemabi eksamile tulnust 
sooritas eksami 27 (75%).
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Eriti väärib esiletõstmist, et esmakordselt (1992. a 
taastatud) Eesti Advokatuuri ajaloos toimusid vande
advokaadi eksamid sajaprotsendilise eduga - kõik 24 
eksamile tulnut sooritasid vandeadvokaadi eksami.

Uks vandeadvokaadi vanemabi eksam katkestati 
eksamineeritava tervislikel põhjustel. Kokkuvõtli
kult: advokaadieksamile tulnud 88-st isikust õnnestus 
eksam sooritada 76-1 (86%).

Kutsesobivuskomisj on andis juhatuse otsuse alusel 
hinnangu ühe advokaadi kutsesobivusele, kus advo
kaat tunnistati vastavaks kutsesobivusnÕuetele.

Kutsesobivuskomisjoni aastalõpu töökoormust 
suurendas oluliselt advokatuuriseaduse § 341 nõuete 
rakendamine. Vastavalt seadusele pidid esimese täien
dusõppe hindamisperioodi läbima 259 advokaati,

Tulenevalt advokatuuri juhatuse 29.11.2005. a otsu
sega kinnitatud korrast ”Eesti Advokatuuri täiendus
õppe alused ja kord” vabastati 205 advokaati aruande 
esitamisest ning kinnitati täiendusõppe läbimise kohta 
esitatud aruanded seisuga 01.01.2007. a 43 advokaadi 
osas. 11 advokaadi suhtes peab kutsesobivuskomisjon 
otsustama advokatuuriseaduse § 341 lg 6 ettenähtud 
meetme kohaldamise.

V. Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjon jätkas tööd koosseisus: esimees 
Väino Rein Villik, liikmed Alla Jakobson ja Eva Rivis, 
asendusliikmed Leino Biin ja Imbi Seimar.
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Kauaaegseid advokaate, pensionäre:
Eugenia Piel 
Anna Luka

Auväärseid juubilare, vandeadvokaate:
Ellinora Mänd 
Hasso Lepik 
Lembit Viitas 
Ants Pinding 
Väino-Rein Villik 
Jugans Grossmann 
Mefodi Malõšev 
Leonid Olovjanišnikov 
Natalia Suvorova 
Nikolai Rõžov 
Talvi Vaske 
Annemaria Kunila 
Vladimir Rogulski 
Mare Laur 
Aivar Ennok 
Raivo Laus 
Igor Belugin 
Üllar Talviste 
Viktor Brügel 
Sergei Narusberg 
Allan Ratso 
Otto Preem 
Nigul Saar
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Kauaaegset advokatuuri konsultanti 
Enda Pärg 
ja pearaamatupidajat 
Salme Raudsepp 

Eesti Advokatuuri teenetemedali puhul vandeadvokaat! 
Toomas Luhaäär
Tänukirja puhul vandeadvokaate Aleksander Glikman ja 
Hasso Lepik
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ÜLEVAADE EESTI ADVOKATUURI 
AUKOHTU TEGEVUSEST 2006. AASTAL

Eesti Advokatuuri aukohtu liikmed aruandeperioodil 
olid vandeadvokaadid Andres Aavik (esimees), Liina 
Linsi, Priit Manavaid, Aare Raig, õigusteadlane Raul 
Narits ning kohtunikud Katre Poljakova ja Ande 
Tänav. Asendusliikmed: Leino Biin, Leon Glikman 
ja Ivo Mahhov.

2006. aastal toimus 10 aukohtu istungit. Kokku oli 
aukohtumenetluses 17 advokaadi (14 vandeadvokaadi, 
üks vandeadvokaadi vanemabi ja kaks vandeadvo
kaadi abi) suhtes esitatud kaebused.

Aruandeperioodil määras aukohus distsiplinaar
karistuse ühel korral: noomituse. Ühel korral lõpetati 
aukohtumenetlus aegumise tõttu. Ühel korral leidis 
aukohus, et advokaat rikkus kliendi informeerimis- 
kohustust, kuid distsiplinaarkaristust ei saanud kohal
dada karistuse määramise tähtaja möödumise tõttu.

13 korral ei alustatud aukohtumenetlust (12 juhul 
distsiplinaarsüüteo tunnuste puudumise tõttu, ühel 
korral otstarbekuse kaalutlusel). Ühel korral juhiti 
advokaadi tähelepanu sellele, et kõik menetlusdoku- 
mendid tuleb koostada nõuetekohaselt. Lisaks sellele, et
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aukohus leidis, et puudusid distsiplinaarsüüteo tunnu
sed, ei olnud ühel juhul kaebus esitatud tähtaegselt.

Eesti Advokatuuri kodukorra § 512 lg l1 kohaselt 
võib aukohus läbi viia menetluse kutse-eetilise hin
nangu andmiseks advokaadi tegevuse suhtes ka pärast 
distsiplinaarkaristuse määramiseks ette nähtud täht
aja möödumist. Sellise menetluse läbiviimine on ots
tarbekas vaid juhul, kui avaldaja väited kutse-eetika 
normide rikkumiste kohta on konkreetsed ja tõen
datud. Ühel juhul märkis aukohus, et lisaks sellele, 
et distsiplinaarsüüteo tunnuste esinemine advokaadi 
tegevuses ei ole leidnud kinnitust, ei ole arvestades 
väidetavast rikkumisest möödunud aega distsiplinaar
menetluse algatamine ja advokaadi tegevuse täiendav 
uurimine otstarbekas ega vajalik.

Aukohtu menetlusse jäi aruandeperioodi lõppedes 
üks asi.

Allpool antakse lühiülevaade aruandeperioodil 
aukohtu poolt langetatud tähelepanuväärivatest 
otsustest.

l

Algatati aukohtumenetlus K. K. 04.11.2005. a kae
buses vandeadvokaat K. R. peale. Aukohus otsustas 
16.02.2006. a otsusega heita K. R. Eesti Advokatuurist 
välja seoses raske distsiplinaarsüüteo toimepanemi
sega.

Tulenevalt Advokatuuriseaduse §-st 17 lg 4 ja Eesti 
Advokatuuri kodukorra §-dest 19 lg 2 ja 513 lg 6 saatis 
aukohus nimetatud otsuse kinnitamiseks advokatuuri 
juhatusele.

QO



Advokatuuri juhatus oma otsusega 21.veebruarist 
2006. a ei kinnitanud aukohtu 16. veebruari 2006. a 
otsust vandeadvokaat K. R. väljaheitmise kohta 
leides, et aukohus arvestas karistuse liigi valikul 
K. R.-i varasemaid rikkumisi, mille aegumistähtajad 
olid möödunud.

Advokatuuri juhatuse otsuse kohaselt ei saa juhatus 
hinnata, kas advokatuurist väljaheitmist oleks K. R.-i 
suhtes kohaldatud ka ilma neid varasemaid rikkumisi 
arvestamata, kuid juhatus pidas selle asjaolu välja
selgitamist oluliseks.

Advokatuuri juhatuse otsusest tulenevalt, asus 
aukohus distsiplinaarsüüteoasja uuesti arutama. 
Aukohus jäi kindlaks oma 16. veebruaril 2006. a. 
otsuses avaldatud seisukohale, et K. R. on toime pan
nud distsiplinaarsüüteo. Karistust määrates arvestab 
aukohus menetletava asja olemust ja advokaadi isiku
omadusi.

Advokatuuri aukohus, määrates vandeadvokaat 
K. R.-ile tema poolt toime pandud distsiplinaarsüü
teo eest teole vastavat karistust, oli raske valiku ees. 
Ühelt poolt oli tegemist raske ja tõsise üleastumisega, 
kutse-eetika nõuete jämeda rikkumisega. Advokaadi 
poolt oma kutsetegevuse ülesannete täitmisele alko
holijoobes ilmumine on sellise raskusastme rikkumine, 
mis peaks aukohtu arvates endaga kaasa tooma range, 
kui mitte öelda, et rangeima võimaliku distsiplinaar
karistuse.

Teisalt peab aukohus konkreetses menetletavas asjas 
isikule karistuse mõistmisel arvestama teo toime pan
nud advokaadi isikuomadusi. Otsuse tegemise ajaks 
oli aga aukohtule esitatud selgitused ja meditsiinilised 
tõendid, mis andsid alust eeldada, et vandeadvokaat
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K. R. on endale oma teost vastavad ja tõsised järel
dused teinud. Ta on oma tegu kahetsenud ja soovib, 
et talle antaks võimalus näidata, et see kahetsus on 
siiras ja tõsine.

Kaaludes neid argumente poolt ja vastu, asus 
aukohus seisukohale, et tunnistades K. R.-i süüdi dist
siplinaarsüüteos võib talle tervislikku olukorda arves
tades määrata distsiplinaarkaristuseks noomituse.

2
Jätkati Y. M-L. (kaebusega ühines H. M.) 21.02.2003. a 
vandeadvokaat V. K. peale esitatud kaebuse aruta
mist.

Kaebuses heideti vandeadvokaat V. K.-le ette 
järgnevaid kutse-eetika rikkumisi perioodil 04.09.01 
kuni 18.01.02:

1. S kinnistu tagastamise asja ajamisel kliendi 
informeerimata jätmist asja lootusetusest ja kliendi 
võimalusest omandada kinnistut muul teel;

2. Enda huvide eelistamist kliendi huvidele kin
nistu erastamisel ja tegutsemist mitte kliendi parimais 
huvides, vaid enda huvides, jättes kliendile välja pak
kumata samasuguse erastamise võimaluse;

3. Kliendilt nõusoleku mittevÕtmist ja kliendi infor
meerimata jätmist sellest, et vandeadvokaat omandas 
sellesama kinnistu, mille tagastamismenetluses vande
advokaat esindas klienti.

2.1. Kliendi mitteteavitamine asja lootusetusest 

Aukohus võttis seisukoha küsimuses, kas vande-
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advokaat eksis kutse-eetika reeglite vastu, jättes 
klienti informeerimata asja lootusetusest. Aukohus, 
olles tutvunud asjasse puutuvate kohtulahenditega, 
leidis, et puuduvad alused väita, et asi oleks olnud 
niivõrd lootusetu, et see vajaks kliendi eraldi tea
vitamist. Aukohus asus seisukohale, et lootusetuna 
saab vaadelda asja, millel ei ole mingit perspektiivi, 
näiteks kui kaebuse rahuldamine on õiguslikult välis
tatud. Eetikakoodeksi 12 lg 3 kohaselt ei või advokaat 
ülesannet vastu võtta, kui on ilmne, et õigusabi taot
letakse seadusega vastuolus oleva huvi kaitseks või 
kui kliendi nõue ei põhine seadusel või kui puudub 
protsessuaalne võimalus kliendi huvide kaitsmiseks. 
Aukohtu asja materjalide hulgas puuduvad tõendid 
selliste asjaolude kohta. Antud asjas rahuldas esimese 
astme kohus halduskaebuse, mistõttu asja ei saanud 
mingil juhul lugeda lootusetuks. Esimese astme kohtu 
otsus lõi kahtluse kliendi kasuks. Tavapäraselt, kohus 
ei saa teha lahendit mõlema poole kasuks ja asja või
dab üks pool. Eranditult iga hagi või kaebuse menet
lemine sisaldab endas rahuldamata jätmise riske. See, 
et advokaadil ei Õnnestunud protsessi võita, ei tähenda 
seda, et ta oleks menetlenud lootusetut asja.

Lootusetusest informeerimine on vajalik eelkõige sel
leks, et välistada advokaadihonorari võtmine teadmises, 
et klient resultaati ei saavuta. Antud juhul lepiti kokku 
AdvS §-ga 61 lg 1 p 3 lubatud tulemustasus (osatasus) 
ja klient kulusid ei kandnud. Seega, kõik rahalised 
bürookulud, samuti intellektuaalsed ja ajakulud jäid 
advokaadi kanda. Advokaat loobus ka tulust, mida ta 
oleks võinud saada muude tasuliste asjade ajamisel.

Kassatsioonkaebuse esitamisega kasutas vande
advokaat kliendi huvides, kliendi väidetavate õiguste
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kaitseks seadusega antud viimast menetluslikku või
malust. Kuna kassatsioon võeti menetlusse, siis ei 
olnud see ilmselt põhjendamatu. Klient ei ole kassat
sioonkaebuse argumentatsioonile midagi ette heitnud. 
Advokaadi positsioon kattus sellega, mida kasutati 
ka varasemates menetlusstaadiumites. Seetõttu ei ole 
advokaat rikkunud kutse-eetika norme kliendi mitte- 
teavitamise kohta lootusetusest.

2.2. Vandeadvokaadi kohustus pakkuda kliendile 
kinnistu omandamist muul viisil

Aukohus andis vastuse samuti küsimusele, kas 
advokaadil oli kohustus pakkuda kliendile muid 
võimalusi kinnistu omandamiseks. Lepinguvabaduse 
printsiip on kohaldatav ka advokaadi ja kliendi vahe
liste suhte osas. Tegemist oli käsundussuhtega, milles 
olid määratletud ülesanne ja volituste piirid. Antud 
kliendileping ja advokaadile antud volitused nägid ette 
esinduse vaid haldusasjas, milles vaieldi haldusakti üle 
küsimuses, kas klient on omandireformi õigustatud 
subjekt. Kliendilepingust ja volitustest ei tulenenud 
advokaadi kohustust osutada õigusabi endise S kin
nistu omandamiseks muul viisil.

Aukohus nõustus advokaadiga, et kliendileping ei 
hõlmanud ka vara tagastamise menetlust. Õigusabi 
piirdus konkreetse haldusvaidlusega, hõlmates vaid 
ülesande esinduseks halduskohtus. See, et kliendi
leping nägi ette osalustasu selle haldusmenetluse tule
musel saadava kasu põhjal, ei tähenda, et advokaadil 
oleks veel täiendavaid ülesandeid peale haldusmenet
luse. Tõendid kliendi korralduste kohta, mis oleksid 
väljunud esindusest halduskohtus, toimikus ei ole.
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Puuduvad tõendid, et klient oleks teinud ettepaneku 
täiendava lepingu sõlmimiseks.

Puuduvad igasugused tõendid selle kohta, et advo
kaat oleks võtnud kohustusi teostada toiminguid, 
mis väljuksid omandireformi õigustatud subjektiks 
tunnistamise halduskohtumenetluses esinduse raami
dest. Seega ei olnud advokaat kohustatud pakkuma 
äriskeeme kinnistu omandamiseks muul viisil. Sellise 
kinnistu omandamise skeemi kliendile pakkumine 
ja ettepaneku tegemine ka selles osas kliendilepingu 
sõlmimiseks oleks iseenesest olnud soovitatav ja mitte 
vastuolus olev advokatuuri kutse-eetika põhimõtetega, 
kuid kuna seadus ja eetikakoodeks advokaadile sel
list kohustust ei pane, siis tegemist ei ole kutse-eetika 
rikkumisega.

2.3. Advokaadi tegevus seoses suvilaostuga

Aukohus analüüsis, kas advokaat tohtis kliendi 
nõusolekuta suvilat vallasasjana osta ja kas ta pidi 
klienti sellest informeerima. Aukohus nõustus advo
kaadiga, et sõltumata sellest, kas suvila oleks jäänud 
endise omaniku omandusse või see oleks võõrandatud 
ükskõik millisele järjekordsele omanikule, ei oleks 
klient saanud suvilale ja selle teenindamiseks vajali
kule maale pretendeerida.

Suvila oli vabas tsiviilkäibes ning advokaadil oli 
kooskõlas PS §-iga 32 Õigus suvila omandada ja ta 
ei pidanud selleks kelleltki luba küsima. Loomuli
kult, kõigiti oleks korrektne klienti vastavast ostust 
teavitada, kuid sellekohane mitte teavitamine ei vasta 
eetikarikkumise tunnustele.

Suvila omandamine advokaadi poolt kliendi õigusi
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või huve ei mõjutanud ega saanud mõjutada. Seetõttu 
ei olnud vaja vabas tsiviilkäibes oleva vallasasja ost
miseks kliendi nõusolekut ega tema teavitamist. Tege
mist ei ole huvide konfliktiga ja advokaadi tegevuses 
aukohus kutse-eetika rikkumist ei näinud.

2.4. Enda huvide eelistamine kliendi omadele

Aukohtu hinnangul ei saanud olla vaidlust selles, et 
klient soovis saada omandireformi Õigustatud subjek
tiks ka selleks, et järgnevalt ja kaugema eesmärgina 
tagasi saada endine S kinnistu. Esindus kassatsioon- 
staadiumis oli küll suunatud üksnes subjektiks tun
nistamisele, kuid subjektiks tunnistamise korral oleks 
kliendil võinud edaspidi tekkida endise S kinnistu 
osa omandamise Õigus. Puudub vaidlus, et advokaat 
esitas haldusasja menetluses esindajaks oleku ja 
kliendilepingu kehtivuse ajal erastamisavalduse ka 
selle kinnistu osa suhtes, mis oleks kuulunud kliendi 
subjektiks tunnistamise korral viimasele lõppkokku
võttes tagastamisele. Kutse-eetika seisukohast ei ole 
oluline vastava osa suurus. Puudub vaidlus, et sel ajal 
kehtis kliendileping ja advokaat oli seotud esindus- 
suhtega. Olukord, mille puhul advokaat pretendeerib 
samale kattuvale kinnistuosale koos kliendiga, kujutab 
endast üldjuhul huvide konflikti.

Vastavalt eetikakoodeksi § 8 lg 1 peab advokaat 
õigusteenuse osutamisel tegutsema üksnes kliendi 
huvides, eelistades kliendi huve enda ja kolmandate 
isikute huvidele. Kooskõlas eetikakoodeksi § 13 lg 1 
advokaat ei või osutada kliendile õigusteenust juhul, 
kui esineb asjaolu, mis kahjustab või võib kahjus
tada advokaadi võimet täita nõuet tegutseda üksnes 
kliendi huvides (huvide konflikt), välja arvatud juhul,
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kui advokaat on sellisest asjaolust klienti teavitanud 
ja klient siiski soovib, et advokaat talle Õigusteenust 
osutaks.

Eetikakoodeksi § 9 lg 1 näeb ette üldpõhimõtte, et 
advokaat peab suhtlemisel klientidega käituma ausalt 
ja väärikalt ning kooskõlas heade kommete ja tavadega 
ning kutse-eetika nõuetega. Advokaat peab hoiduma 
advokaadi kutset ja advokatuuri mainet kahjustavast 
käitumisest. Eetikakoodeksi § 9 lg 2 kohaselt kohalda
takse seda reeglit ka advokaadi käitumisele väljaspool 
kutsetegevust. Advokaat peab vältima oma sõltumatuse 
ning kutsenormide ohtuseadmist klientidele, kohtule 
või kolmandatele isikutele meelepäraseks olemisel.

Aukohus rõhutas, et oluline ei ole kliendi huvide 
reaalne kahjustamine. Huvide konflikti ohu loomine 
on samuti kutse-eetika rikkumine. Nõue mitte kaotada 
usaldust kliendi silmis tähendab keeldu luua situat
siooni, kus võib tekkida kliendi ja advokaatide huvide 
konflikti oht.

Samas võttis aukohus olulise ja erandliku asja
oluna arvesse, et advokaat oli üheaegselt avaldusega 
maa ostueesõigusega erastamiseks esitanud kohaliku 
omavalitsuse organile avalduse, milles ta palus eras- 
tamistaotlust mitte läbi vaadata enne, kui Riigikohus 
on teinud lõpliku otsuse. Sellest on näha, et advokaat 
püüdis võimalikku huvide konflikti vältida.

Advokaat sai maa erastamise Õiguse ajal, mil oli 
lõplikult tuvastatud kõrgema kohtu otsusega, et 
kliendil puudub subjektiivne Õigus selle omanikuks 
saamiseks, mis välistab konfliktsed huvid. Lähtudes 
eeltoodust ei saanud aukohus väita, et tegemist sai 
olla huvide konflikti või enda huvide eelistamisega 
kliendi huvidele.
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2.5. Teavitamiskohustuse rikkumise küsimus

Kooskõlas AdvS § 44 lg 1 p 2 peab advokaat 
teavitama klienti Õigusteenuse osutamisega seotud 
tegevusest. Vastavalt eetikakoodeksi § 14 lg 4 peab 
advokaat teavitama klienti asjaga seotud asjaoludest. 
See tuleneb ka eetikakoodeksi § 9 lg 1 kohustusest 
suhelda klientidega ausalt.

Vaatamata õigusabi kitsamale mahule, mis hõlmas 
üksnes esinduse halduskohtumenetluses subjektiks 
tunnistamise asjas, oli kliendi kaugemaks eesmärgiks 
muuhulgas ka endise S kinnistu tagasisaamine. Õigus 
saada tõepärast informatsiooni kõigist asjaga seotud 
asjaoludest on kliendi vääramatu Õigus, mis omab ise
seisvat väärtust ja millel põhineb advokaadi ja kliendi 
usaldussuhe. See, et advokaat on esitanud kliendi
lepingu kehtivuse ja asja menetlemise ajal erastamis
avalduse selle kohta, et ta pretendeerib samale kattu
vale kinnistuosale, mida soovis tagasi saada klient, on 
oluline asjaolu, sõltumata sellest, kas advokaat palus 
maa erastamise avaldust mitte menetleda enne Riigi
kohtu otsust. Kliendil oli kliendilepingu kehtivuse ajal 
õigus sellekohast asjaolu teada.

Kuigi advokaat leidis, et huvide konfliktiga ei ole 
tegemist (ja hiljem ilmnes, et konflikt on välistatud, 
kuna tegemist ei ole subjektiga), tulnuks kliendile 
anda võimalus väljendada oma seisukohta, kas ta näeb 
antud olukorras huvide konflikti või selle ohtu. Seega, 
kliendi soovi väljaselgitamiseks, kas ta soovib sellistel 
asjaoludel kliendisuhte jätkumist, tulnuks talle vastav 
informatsioon edastada.

Advokaadi väitel, et klient ei omanud lõppkokku
võttes õigust pretendeerida maale, ei ole antud juhul 
tähtsust, kuna küsimus on informatsiooni saamise
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õiguses ajal, mil kliendileping kehtis ja menetlus 
Riigikohtus ei olnud veel lõppenud. Küsimus on infor
matsiooni saamise õiguses, mitte aga kliendi huvide 
kahjustamises muul viisil.

Väide, et klient ei suutnud aru saada asjaoludest 
oma vanuse tõttu, ei ole samuti oluline. Informeeri- 
miskohustus ei sõltu kliendi füüsilisest või vaimsest 
seisundist. Informeerimiskohustus ja võime edastatud 
informatsioonist aru saada on kaks iseasja. Oigusabi- 
lepingu kohaseks kliendiks oli märgitud ka teovõime
line kliendi esindaja, kellele tulnuks teave edastada.

Seega leidis aukohus, et advokaat on rikkunud 
eetikakoodeksi § 14 lg 4 tulenevat informeerimis- 
kohustust.

Kokkuvõtvalt: aukohus leidis oma 22.06.2006. a 
otsuses, et advokaat V. K. on rikkunud kliendi infor- 
meerimiskohustust (eetikakoodeksi § 14 lg 4). Muid 
rikkumisi aukohus ei tuvastanud. Seoses distsiplinaar
karistuse määramise tähtaja möödumisega ei olnud 
võimalik määrata distsiplinaarkaristust.
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EESTI ADVOKAADID
B e

A
Aadli, Aavo vandeadvokaat 

Advokaadibüroo Aavo Aadli 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Uno Feldschmidt 
Rakvere osakond 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Aivar Pilv 
vandeadvokaat
Aavik & Partnerid Advokaadibüroo 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Laus & Partnerid 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Aavik, Arvisto
& Partnerid
vandeadvokaat
Niina Agarjova Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Sorainen Law 
Offices
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Valge & Uiga 
vandeadvokaat 
Alvin, Rödl & Partner 
Advokaadibüroo

Aasmaa, Anti

Aavakivi, Ilmar-Erik

Aavik, Andres

Aavik, Kalev

Aavik, Marko

Agarjova, Niina

Agur, Risto

Ahas, Ene

Ainla, Raul
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Alas, Andres vandeadvokaat 
Kentmanni Advokaadibüroo 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Alaver &
Partnerid
vandeadvokaadi vanemabi
Aavik & Partnerid Advokaadibüroo
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Normann ja
Partnerid
vandeadvokaat
Alvin, Rödl & Partner
Advokaadibüroo
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Arnos
vandeadvokaadi abi
Advokaadibüroo Sorainen Law
Offices
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl 
Borenius 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Rando Antsmäe 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Kuklase & 
Partnerid 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Maire Arm 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Tark & Co 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Aavik, Arvisto &
Partnerid
vandeadvokaat
Arkins Advokaadibüroo

Alaver, Andres

Allikmets, Sille

Alp, Toomas

Alvin, Ain

Arnos, Kai

Ängerjärv, Mart

Ant, Pirjo

Antsmäe, Rando

Antsov, Karin

Arm, Maire

Aru, Allar

Arvisto, Margus

Aule, Juho-Enn
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B
Bachmann, Kalev vandeadvokaat 

Advokaadibüroo Bachmann & 
Partnerid 
vandeadvokaat
Toomas Bekkeri Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi abi 
Alvin, Ködl & Partner 
Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Lillo & Lõhmus 
Narva osakond 
vandeadvokaat
Narva Esimene Advokaadibüroo 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Ehasoo &
Bene volenska j a 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl 
Borenius
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo A. Kunila & Ko

Bekker, Toomas

Belovas, Ulla

Belugin, Igor

Belõševa, Antonina

Benevolenskaja, Jelena

Bergmann, Aet

Bergson, Raivo

Biesinger-Jussmann, Triin vandeadvokaat
Alvin, Rödl & Partner 
Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Leino Biin & 
Partnerid 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Leino Biin & 
Partnerid 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Aivar Pilv 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Tamme & 
Otsmann

Biin, Alan

Biin, Leino

Blankin, Piret

Blumfeldt, Ergo
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vandeadvokaat
Merike Borunova Advokaadibüroo 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Brett & Soop 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Bulattšik

Borunova, Merike

Brett, Velmar

Bulattšik, Eduard

E
vandeadvokaat 
Viruvärava Advokaadibüroo 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Ehasoo &
Bene volenska j a 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi 
vandeadvokaadi vanemabi 
Rodi Advokaadibüroo 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Eipre & Partnerid 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Aivar Ennok 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Entsik & Partnerid 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Hansa Law Offices

Eerma, Vaike

Ehasoo, Kaido

Ehrlich, Taimar

Eiche, Alar

Eipre, Terje

Ennok, Aivar

Entsik, Eerik

Eomois, Henn

F
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Uno Feldschmidt 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid 
vandeadvokaadi abi 
Toomas Bekkeri Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi abi

Feldschmidt, Uno

Filjajev, Anton

Frey, Mirjam

Frolov, Rene
Advokaadibüroo LEXTAL
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G
Ginter, Garri vandeadvokaat 

Advokaadibüroo Sorainen Law 
Offices
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Teder, Glikman &
Partnerid
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Teder, Glikman &
Partnerid
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Markus, Meidra, 
Missik & Ko 
vandeadvokaat 
Ida-Viru Advokaadibüroo 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Avo Greebe 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Teder, Glikman & 
Partnerid
vandeadvokaadi vanemabi 
Ida-Viru Advokaadibüroo 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Jugans 
Grossmann

Glikman, Aleksander

Glikman, Leon

Gorkin, Andres

Gorškaljov, Oleg

Greebe, Avo

Greinoman, Maksim

Gromtsev, Irina

Grossmann, Jugans

H
Haabu, Heili vandeadvokaadi abi 

Advokaadibüroo Raidla & Partnerid 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Paul Varul 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Teder, Glikman & 
Partnerid
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid

Haavasalu, Karl

Hagström, Mariana

Haller, Anne
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Hallmägi, Andres vandeadvokaat
Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär 
LAWIN
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Eipre & Partnerid 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Leppik & 
Partnerid
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Entsik &
Partnerid
vandeadvokaadi vanemabi 
Tartu I Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Tark & Co 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Tiina Mare Hiob 
vandeadvokaadi vanemaabi 
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär 
LAWIN
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl 
Borenius
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Concordia 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl 
Borenius

Harkmaa, Pirkko-Liis

Hein, Kätlin

Henriksen, Märget

Heringson, Enno

Hint, Aivar

Hint, Meelis

Hiob, Tiina Mare

Hiob, Triinu

Holsmer, Silja

Hääl, Helen

Hääl, Marti

I
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Inglist

Ikla, Jaanus

Inglist, Aare-Matti
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Ivanova, Svetlana vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl 
Borenius

J
Jaanson, Marika vandeadvokaadi vanemabi

Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär
LAWIN

Jakobson, Alla vandeadvokaat
Advokaadibüroo A. Jakobson & 
A. Jaroslavski 
vandeadvokaatJankelevitš, Rolan

Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär
LAWIN

Jaroslavski, Anatoli vandeadvokaat
Advokaadibüroo A. Jakobson &
A. Jaroslavski 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Tark & Co 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Jevšina & Manjuk 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Vello Johanson 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Legalia 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Arvo Junti 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl 
Borenius 
vandeadvokaat 
Peeter Järve Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Alaver & Partnerid

Jesse, Piret

Jevšina, Jekaterina

Johanson, Vello

Jundas, Eve

Junti, Arvo

Jõgi, Kadri

Järv, Peeter

Järvala, Merle
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vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Järve, Otti & 
Laretei
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Tark & Co

Järve, Paul

Jürgen, Imbi

K
vandeadvokaadi vanemabi 
Alvin, Rödl & Partner 
Advokaadibüroo 
vandeadvokaat
Aavik & Partnerid Advokaadibüroo 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo V. Kaasik & Co

Kaarma, Rait

Kaasik, Maidu

Kaasik, Viktor

Kadak-Aruorg, Kristina vandeadvokaat
Advokaadibüroo Kadak & Partnerid 
vandeadvokaat 
Aare Raigi Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi abi

Kaevando, Marko

Kahn, Katrin
Advokaadibüroo LEXTAL
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Bachmann & 
Partnerid 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Raidla &
Partnerid
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Sorianen Law 
Offices
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Paul Varul 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Kadak & Partnerid 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Sorianen Law 
Offices

Kais, Kaarel

Kalaus, Tanel

Kaljaste, Kai

Kaljurand, Aldo

Kalk, Karmo

Kallas, Kadri
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vandeadvokaat 
Kallaste Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi abi

Kallaste, Valli

Kalme, Ain
Advokaadibüroo LEXTAL

Karu, Ants vandeadvokaat
Advokaadibüroo LEXTAL

Karu, Sirle vandeadvokaadi vanemabi
Advokaadibüroo LEXTAL

Kasak, Anto vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Anto Kasak 
vandeadvokaadi vanemabiKask, Karl
Advokaadibüroo LEXTAL

Kattel, Andrus vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Sorianen Law 
Offices
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl
Borenius
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Keevallik &
Partnerid
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo In Jure 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Aivar Pilv 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Tark & Co 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Tamme & Otsmann 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo A. Kiis 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Laus & Partnerid 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Nadežda Kikkas

Kaur, Viive

Keevallik, Toomas

Kello, Aivar

Kergandberg, Erki

Kessler, Kilvar

Kiik, Urmas

Kiis, Ain

Kiisa, Madis

Kikkas, Nadežda
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Kilusk, Gerli vandeadvokaadi abi
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär 
LAWIN
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Markus, Meidra, 
Missik & Ko
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Hansa Law Offices 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Ruus, Koeb & 
Vabamets 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Koitver 
vandeadvokaadi vanemabi 
Kentmanni Advokaadibüroo 
vandeadvokaat 
K. Kooga Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Raidla &
Partnerid
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Aivar Pilv 
vandeadvokaadi abi

Kiviloo, Rein

Kivistik, Vahur

Koeb, Kari-Paavo

Koitver, Aurelia

Koitver, Katri

Kooga, Kaido

Koolmeister, Monika

Korhonen, Johanna 
Maria Katarina 

Kosk, Ermo
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär 
LAWIN
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Sorainen Law 
Offices
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Kozlov & Partnerid 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Kraavi & Partnerid 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Seppik & Sirel 
vandeadvokaat 
Rüütli Advokaadibüroo

Kotivenko, Konstantin

Kozlov, Viktor

Kraavi, Veli

Kravtšenko, Ksenia

Krinal, Vahur
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Krusealle, Märge vandeadvokaat
Advokaadibüroo LEXTAL
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Jaak Oja 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Kuklase & 
Partnerid
vandeadvokaadi vanemabi 
Kull Advokaadibüroo 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Leppik & 
Partnerid
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Tark & Co 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo A. Kunda & Ko 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Karl Saavo 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl 
Borenius
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Sorianen Law 
Offices
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl 
Borenius
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Valge & Uiga 
Valga osakond 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Seppik & Sirel 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Kaljo Kuusmaa 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Nikolai Kõiv

Kruusmaa, Tiia

Kuklase, Olev

Kull, Gennadi

Kullerkann, Ingrid

Kullerkup, Kristi

Kunda, Annemarie

Kuningas, Heiki

Kurisoo, Kairi

Kurvits, Ivar

Kutman, Peeter

Kutsar, Kalju

Kuusk, Janno

Kuusmaa, Kaljo

Kõiv, Nikolai
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vandeadvokaat 
Reval Advokaadibüroo 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Siigur, Kõrgesaaar
& Partnerid
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Tamme & Otsmann 
vandeadvokaadi vanemabi 
Andres Aaviku Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Sorianen Law 
Offices
vandeadvokaadi vanemabi 
Rävala Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Valge & Uiga 
Jõgeva osakond

Kõiv, Toomas

Kõrgesaar, Urmas

Käbi, Risto

Kägi, Kersti

Kähari, Viljar

Kärdi, Urmas

Kütt, Ivo

L
Laanemaa, Toomas vandeadvokaadi vanemabi 

Advokaadibüroo Tehver & Partnerid 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Ain Laansalu 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Paul Varul 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Uno Feldschmidt 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Tark & Co 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Raidla &
Partnerid
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Luberg & Päts 
vandeadvokaat 
Maria Mägi Advokaadibüroo

Laansalu, Ain

Laarmaa, Matti

Ladva, Owe

Lahevee, Margit

Laiapea, Karsti

Laid, Rein

Laidvee, Nele

30



vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Ann Saar 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Järve, Otti & 
Laretei
vandeadvokaat 
Tartu I Advokaadibüroo 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Laus &
Partnerid
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Natalia Lausmaa 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Küllike Nämm 
vandeadvokaat 
Viruvärava Advokaadibüroo 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Sorianen Law 
Offices
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl 
Borenius
vandeadvokaadi vanemabi 
Viruvärava Advokaadibüroo 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Aivar Pilv Tartu
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Aivar Pilv
vandeadvokaat
Valga Advokaadibüroo
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Sorianen Law 
Offices
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär 
LAWIN

Laine, Eve

Laretei, Ants

Laur, Mare

Laus, Raivo

Lausmaa, Natalia

Lee, Kristiina

Leedu, Märt

Lehtis, Kristi

Leiger, Kaja

Leis, Marina

Lemetti, Margo

Lentsius, Margus

Leok, Neeme

Lepasepp, Kaupo

Lepik, Hasso

oo-



Lepik, Peeter vandeadvokaat
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär 
LAWIN
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Bachmann & 
Partnerid 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Leppik & Partnerid 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Teder, Glikman & 
Partnerid 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Valdma & Partnerid 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Lillo & Lõhmus 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Ehasoo &
Bene volenskaj a 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Eha Lillsaar 
vandeadvokaat 
IMG Advokaadibüroo 
vandeadvokaat 
Maria Mägi Advokaadibüroo 
vandeadvokaat
Aavik & Partnerid Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär 
LAWIN
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär 
LAWIN
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Ots & Co 

Liskmann-Getsu, Ärina vandeadvokaadi vanemabi
Advokaadibüroo A. Jakobson &
A. Jaroslavski

Leppik, Indrek

Leppik, Jüri

Levin, Simon

Liiva, Toomas

Lillo, Andrus

Lillo, Indrek

Lillsaar, Eha

Lind, Kaspar

Lindma, Tarvo

Lindmäe, Jaan

Lindpere, Heiki

Linsi, Liina

Lipstok, Raiko
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vandeadvokaat
Advokaadibüroo Helmi Loonde 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Sorainen Law 
Offices
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Eipre & Partnerid 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Luberg & Päts 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär 
LAWIN
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Tark & Co 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl 
Borenius 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Paul Varul 
vandeadvokaadi vanemabi 
Valga Advokaadibüroo 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Consensus 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Raudsepp & Co 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Legitimus 
vandeadvokaat
Andres Lusmägi Advokaadibüroo 
vandeadvokaat 
Viruvärava Advokaadibüroo 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Tõnis Lutsar 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Paul Varul 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Lillo & Lõhmus

Loonde, Helmi

Loor, Kaido

Lorvi, Merli

Luberg, Aadu

Luhaäär, Toomas

Luiga, Piret

Luiga, Sten

Luik, Ingeri

Luik, Vello

Luksepp, Helina

Lumiste, Inge

Lumiste, Riine

Lusmägi, Andres

Lust, Mare

Lutsar, Tõnis

Lõhmus, Mikk

Lõhmus-Ein, Karina
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Lätt, Priit

Advokaadibüroo Glimstedt Straus 
& Partnerid 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Siigur, Kõrgesaar 
& Partnerid

vandeadvokaat

Lääts, Ingmar

M
Madisson, Karin vandeadvokaadi vanemabi 

Advokaadibüroo Sorainen Law 
Offices
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Välisõigusabi 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Kuklase & 
Partnerid 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Paul Varul 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Ots & Co 
vandeadvokaadi abi

Mahhov, Ivo

Mahlapuu, Madis

Mailend, Ants

Maisvee, Rando

Maksing, Mati
Advokaadibüroo HETA

Malmberg, Siiri vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Hansa Law 
Offices
vandeadvokaat
M. Malõševi Advokaadibüroo
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Priit Manavaid 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Jevšina & Manjuk 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Tark & Co 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Markus, Meidra, 
Missik & Ko

Malõšev, Mefodi

Manavaid, Priit

Manjuk, Valentina

Marjak, Olger

Markus, Raul

QÖ



vandeadvokaatMartin, Kristi
Advokaadibüroo LEXTAL
vandeadvokaat
Narva Esimene Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Ruus, Koeb & 
Vabamets
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär 
LAWIN
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Markus, Meidra, 
Missik & Ko
vandeadvokaadi vanemabi 
(tegutsemiskohi muutmisel) 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Markus, Meidra, 
Missik & Ko 
vandeadvokaadi abi

Massalina, Tatjana

Masso, Meelis

Mehilane, Marko

Meidra, Tõnu

Mets, Margus

Metsalu, Doris

Miller, Rajar
Advokaadibüroo LEXTAL
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Markus, Meidra,
Missik & Ko
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl
Borenius
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl
Borenius
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Mullari &
Partnerid
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Karl Saavo 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Sirje Must

Missik, Mart

Mody, Sanjay Jaanus

Mugu, Margus

Mullari, Tambet

Murde, Valli

Must, Sirje
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Mõtte, Ene vandeadvokaadi vanemabi 
MAQS Law Firm Advokaadibüroo 
vandeadvokaat 
Reval Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Sirje Must 
vandeadvokaadi vanemabi 
Viruvärava Advokaadibüroo 
vandeadvokaat 
Maria Mägi Advokaadibüroo 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Concordia 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl 
Borenius 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Välisõigusabi 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Marje Mängel 
vandeadvokaadi abi 
Reval Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi 
vandeadvokaat

Mõttus, Brigitta

Mõttus, Margus

Mägi, Kadi

Mägi, Maria

Mägi, Monika

Mälberg, Toomas

Mänd, Ellinora

Mängel, Marje

Männapuu, Janar

Männik, Martin

Männiko, Mari
Advokaadibüroo LEXTAL

N
Naaber, Liina vandeadvokaat

Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär 
LAWIN
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Küllike Nämm 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Rein Napa 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Sergei Narusberg

Nämm, Küllike

Napa, Rein

Narusberg, Sergei
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Neiland, Alar vandeadvokaat 
Advokaadibüroo AE Consult 
vandeadvokaat 
Rakvere Advokaadibüroo 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Junik 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Aivar Pilv Tartu 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Normann & 
Partnerid 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Leppik & Partnerid 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Rein Napa 
vandeadvokaadi vanemabi

Nirgi, Lembit

Nišajev, Oleg

Noormets, Alo

Normann, Margo

Nurm, Tiia

Nurmi, Anne

Nuut, Indrek
MALSCO Advokaadibüroo

Nõmmik, Ants vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Tibar & Partnerid 
Pärnu osakond 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Jaak Oja 
vandeadvokaat

Nõmper, Ants

Nõu, Raini

Näslund, Viive
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär
LAWIN

0
Oberg, Raul vandeadvokaat

Advokaadibüroo Concordia Pärnu 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Karl Saavo 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Jaak Oja 
vandeadvokaadi vanemabi 
Maria Mägi Advokaadibüroo

Objartel, Rainer

Oja, Jaak

Ojamaa, Heikki

OO



Olovjanišnikov, Leonid vandeadvokaat
Advokaadibüroo Leonid 
Olov j anišniko v 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Aivar Pilv 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Raidla &
Partnerid 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Ots & Co 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Aivar Pilv 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Tamme & Otsmann 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Järve, Otti & 
Laretei
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Teder, Glikman & 
Partnerid

Oltjer, Britta

Ots, Arne

Ots, Maivi

Otsa, Raul

Otsmann, Villu

Otti, Heldur

Otto, Iivi

P
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo In Jure 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär 
LAWIN
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Glimstedt Straus
& Partnerid
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl 
Borenius
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl 
Borenius

Paabumets, Marko

Paas, Katri

Paas, Paavo

Paatsi, Karina

Pahapill, Priit
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vandeadvokaat 
Uno Paimetsa Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Concordia 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Enno Palumets 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Raidla & 
Partnerid
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Tark & Co 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Raidla & 
Partnerid
vandeadvokaadi abi

Paimets, Uno

Palmaru, Raul

Palumets, Enno

Papp, Sven

Park, Minni-Triin

Paron, Raino

Parts, Veiko
Advokaadibüroo HETA

Past, Andres vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Concordia 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Legalia Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi 
Asianajotoimisto Hedman Osborne 
Clarke Advokatbyrä Ab Eesti 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Raidla &
Partnerid
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Paul Varul 
vandeadvokaat 
Niguliste Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Sorainen Law 
Offices
vandeadvokaat
Aavik & Partnerid Advokaadibüroo

Paulus, Lauri

Pedak, Kalle

Perli, Antti

Peterson, Tarmo

Petrjakova, Niina

Pihkva, Leho

Pihlak, Monica
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Pihlakas, Kaido vandeadvokaat
Advokaadibüroo HETA

Pihlakas, Taavi vandeadvokaadi abi
Advokaadibüroo HETA

Piik, Ave vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl 
Borenius 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Ots & Co 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Paul Varul 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Heek 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Aivar Pilv 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Aivar Pilv Tartu 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo V. Kaasik & Co 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Glimstedt Straus 
& Partnerid 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Soraine Law 
Offices
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Pohla &
Hallmägi
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Sorainen Law 
Offices
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl 
Borenius 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi

Pikamäe, Toomas

Pikmets, Helmut

Pilt, Toomas

Pilv, Aivar

Pilv, Tarmo

Pirn, Meelis

Pisuke, Heiki

Plaks, Carry

Ploom, Jüri

Ploom, Tuuli

Ploomipuu, Triin

Pohla, Asko
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vandeadvokaat 
Ida-Viru Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Kraavi & 
Partnerid 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Laus & Partnerid 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Sorainen Law 
Offices
vandeadvokaat 
Valga Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Valge & Uiga 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Glimstedt Straus 
& Partnerid 

Puolakainen, Veikko vandeadvokaadi abi
Advokaadibüroo Maire Arm 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Kersti Põld 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Paul Varul 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Mare Põldre 

Põldvere, Pirka-Marja vandeadvokaadi abi
Advokaadibüroo Raidla & 
Partnerid 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Avo Pärmann 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Nielson & Pärn 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Brett & Soop 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo In Jure

Politšev, Sergei

Polman, Denis

Pormeister, Alo

Prangli, Toomas

Preem, Otto

Priks, Marian

Punison, Birgit

Põld, Kersti

Põldoja, Vaido

Põldre, Mare

Pärmann, Avo

Pärn, Martin

Pärn-Lee, Evelin

Pärtel, Anu
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Päts, Madis vandeadvokaat
Advokaadibüroo Luberg & Päts 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Sirje Must

Pürn, Tanel

R
Raamets, Rein vandeadvokaat

Rein Raametsa Advokaadibüroo 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Raidla &
Partnerid
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl
Borenius
vandeadvokaat
Aare Raigi Advokaadibüroo
vandeadvokaadi abi
Aare Raigi Advokaadibüroo
vandeadvokaadi abi
Viruvärava Advokaadibüroo
vandeadvokaadi vanemabi
Andres Rüütli Advokaadibüroo
vandeadvokaadi abi
Advokaadibüroo Entsik & Partnerid
vandeadvokaadi abi
Advokaadibüroo Tibar & Partnerid
vandeadvokaadi vanemabi
Advokaadibüroo Kadak & Partnerid
vandeadvokaadi vanemabi
Advokaadibüroo Concordia Pärnu
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Raudsepp & Co 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Bachmann & 
Partnerid Tartu

Raidla, Jüri

Raidla, Kristel

Raig, Aare-Heino

Raig, Gert

Rajamäe, Heidi

Raja vere, Peep

Rander, Tanel

Ratnikov, Aleksei

Ratso, Allan

Raudsepp, Alla

Raudsepp, Kati

Raudsepp, Triin
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Raudsepp, Sulev vandeadvokaat 
Raudsepa Advokaadibüroo 
vandeadvokaat
Aavik & Partnerid Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi vanemabi

Raudsik, Aivar

Reiljan-Sihvart, Käidi
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär
LAWIN

Reimets, Ulvi vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Ulvi Reimets 
vandeadvokaadi abi 
Alvin, Rödl & Partner 
Advokaadibüroo 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Matti Reinsalu 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Raidla & 
Partnerid
vandeadvokaadi abi 
Alvin, Rödl & Partner 
Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi vanemabi 
Viruvärava Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Ots & Co 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Ots & Co 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Eva Rivis 
vandeadvokaat 
Rodi Advokaadibüroo 
vandeadvokaat
Narva Esimene Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Sorainen Law 
Offices

Reinmaa, Armand

Reinsalu, Matti

Reinson, Kristi

Rekand, Liina

Repnau, Andrus

Repp, Tarmo

Riiberg, Randu

Rivis, Eva

Rodi, Aili

Rogulski, Vladimir

Rohtla, Elen
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Roode, Siim vandeadvokaat
Advokaadibüroo Markus, Meidra,
Missik & Ko
vandeadvokaat
Advokaadibüroo K. Roosalu
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Roosmaa
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Ruus, Koeb &
Vabamets
vandeadvokaat
Ida-Viru Advokaadibüroo
vandeadvokaat
MAQS Law Firm Advokaadibüroo 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Teder, Glikman & 
Partnerid

Roosalu, Kristina

Roosmaa, Rünno

Ruus, Taivo

Rõzov, Nikolai

Räppo, Kaimo

Rüütel, Risto

S
Saaliste, Merle vandeadvokaadi vanemabi 

Advokaadibüroo Sorainen Law 
Offices
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Ann Saar 
vandeadvokaadi abi 
Aare Raigi Advokaadibüroo 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Saar & Ko 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Paul Varul 
vandeadvokaat

Saar, Ann

Saar, Madis

Saar, Mall

Saar, Nigul

Saare, Kalev
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär
LAWIN

Saavo, Karl vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Karl Saavo
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vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Leonid 
Olovj anišnikov 
vandeadvokaat
Dagmar Saksa Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Raidla &
Partnerid
vandeadvokaadi abi 
Rüütli Advokaadibüroo 
vandeadvokaat 
Alvin, Rödl & Partner 
Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Paul Varul 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Edith Sassian & Ko 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Tark & Co 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Maimu Schmidt 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Siiri Schneider 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl 
Borenius
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Tibar & Partnerid 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Raidla &
Partnerid 
vandeadvokaat 
Niguliste Advokaadibüroo 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Arnos

Sadekov, Vladimir

Saks, Dagmar

Saks, Reet

Saks, Taivo

Salumets, Alice

Sander, Anu

Sassian, Edith

Savi, Marit

Schmidt, Maimu

Schneider, Siiri

Schotter, Kristina

Schwarze, Signe

Sehver, Monika

Seimar, Imbi

Selberg, Eve

QÕO



Senkel, Mati vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Mati Senkel 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Seppik & Sirel 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Aivar Pilv 
vandeadvokaadi abi

Seppik, Siim

Sergejev, Merit

Sigal, Anton
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär
LAWIN

Siigur, Andres vandeadvokaadi abi
Advokaadibüroo Tark & Co
vandeadvokaadi abi
Advokaadibüroo Luberg & Päts
vandeadvokaat
Sikuti Advokaadibüroo
vandeadvokaat
Sikuti Advokaadibüroo
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Ruth Sild
vandeadvokaat

Siilbek, Siret

Sikut, Mart

Sikut, Vello

Sild, Ruth

Sild, Tarmo
Advokaadibüroo LEXTAL

Sillar, Sven vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Sven Sillar 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Digesta 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Tibar & Partnerid 
vandeadvokaat

Simm, Piret

Simon, Urmas

Simovart, Mari Ann

Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär
LAWIN

Simovart, Martin vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär 
LAWIN
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Valdma & 
Partnerid

Simson, Andres
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vandeadvokaat
Advokaadibüroo Seppik & Sirel 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo De Lege 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Luberg & Päts 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Brett & Soop 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Bachmann & 
Partnerid Tartu 

Sorainen, Aku Johannes vandeadvokaat
Advokaadibüroo Sorainen Law 
Offices
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Glimstedt Straus 
& Partnerid 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Tark & Co 
vandeadvokaat 
Ida-Viru Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo A. Jakobson &
A. Jaroslavski 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Legalia 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Laus & Partnerid 
vandeadvokaat 
Viruvärava Advokaadibüroo

Sirel, Jüri

Sokk, Tauri

Solovjova, Irina

Soop, Ene

Soosaar, Cardo

Straus, Ilmar

Suik, Andres

Suuban, Arvo

Suvalova, Kristina

Suvorova, Natalia

Särgava, Viktor

Söörd, Mil vi

Š
Šemanski, Vladmir vandeadvokaat

Advokaadibüroo Vladimir Šemanski
Ž
Žurina, Irina vandeadvokaat 

Ida-Viru Advokaadibüroo
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Žurina, Jevgenia vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Entsik & 
Partnerid

T
Talts, Raul vandeadvokaat 

Advokaadibüroo Aivar Pilv 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl 
Borenius 
vandeadvokaat

Talur, Egon

Talviste, Üllar

Advokaadibüroo LEXTAL
Tamar, Ljudmila vandeadvokaadi vanemabi 

Advokaadibüroo Tamar 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Andres Tamm 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär 
LAWIN
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Sirje Must 
vandeadvokaadi vanemabi 
Alvin, Rödl & Partner 
Advokaadibüroo 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Märge Tamme
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Paul Varul
vandeadvokaat
Alvin, Rödl & Partner
Advokaadibüroo
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Tamme & Otsmann 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Küllike Nämm 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Anne Tammer

Tamm, Andres

Tamm, Elo

Tamm, Leanika

Tammar, Kaarel

Tamme, Märge

Tamme, Martin

Tamme, Toomas

Tamme, Tõnis

Tammemäe, Nele

Tammer, Anne
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vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Anne Tammer 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Arnos 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Raidla &
Partnerid
vandeadvokaadi vanemabi 
Sikuti Advokaadibüroo 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Tark & Co 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl 
Borenius 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Priit Tartu 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Tark & Co 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Teder, Glikman &
Partnerid
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Rando Antsmäe 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Tedder 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Teder, Glikman &
Partnerid
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Tehver & Partnerid 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Tibar & Partnerid 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Glimstedt Straus 
& Partnerid

Tammer, Vello

Tammiksaar, Urmas

Tammiste, Heleri

Tamre, Katrin

Tark, Aare

Taro, Aivar

Tartu, Priit

Taube, Toomas

Tauk, Daisy

Tavits, Gaabriel

Tedder, Jaan

Teder, Indrek

Tehver, Jaanus

Tibar-Suvalov, Eva

Tiiman, Marko
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vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Teder, Glikman & 
Partnerid
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo V. Tolli 

Tolmatšova, Marina vandeadvokaadi vanemabi
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Paul Varul 

Tomberg, Helen-Lumelille vandeadvokaadi vanemabi
Advokaadibüroo Tibar & Partnerid 
vandeadvokaat 
Sikuti Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Ruus, Koeb & 
Vabamets
vandeadvokaadi vanemabi 
Sikuti Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Ots & Co 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Sorainen Law 
Offices
vandeadvokaadi vanemabi 
MAQS Law Firm Advokaadibüroo 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Arri Tooming 
vandeadvokaadi abi 
Viruvärava Advokaadibüroo 

Torokoff, Kuldar-Jaan vandeadvokaat
Advokaadibüroo Tark & Co 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Tosmann

Tiivel, Tuuve

Tikan, Tanel

Tolli-Baskin, Veera

Tolstov, Leonid

Tomson, Endel

Tomson, Katri

Toom, Pille

Toomela, Tambet

Toomemets, Triin

Toomere, Veikko

Tooming, Arri

Toomsalu, Liis

Tosmann, Raul

1 110 i



vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Siigur, Kõrgesaar 
& Partnerid Tallinna osakond 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Raidla &
Partnerid
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Uno Feldschmidt 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl 
Borenius
vandeadvokaadi vanemabi 
Niguliste Advokaadibüroo 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Leppik & Partnerid
vandeadvokaadi abi
Aavik & Partnerid Advokaadibüroo
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Vahur Tänav
vandeadvokaat
Narva Esimene Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Sergei Tšurkin

Traat, Martin

Triipan, Martin

Truija, Uido

Tulve, Helen

Tusti, Mariann

Tuulas, Tõnu

Tälli, Martin

Tänav, Vahur

Tšelnokova, Galina

Tšurkin, Sergei

U
Uduste, Kaido vandeadvokaat

Advokaadibüroo Kaido Uduste
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Valge & Uiga
vandeadvokaat
Artur Umuršadjantsi
Advokaadibüroo
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Urge
vandeadvokaat

Uiga, Li

Umuršadjants, Artur

Urge-Manitski, Anneli

Ustav, Urmas
Advokaadibüroo LEXTAL
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vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Aavik, Arvisto & 
Partnerid

Uudelt, Neve

Uuetoa-Tepper, Kristina vandeadvokaat
Advokaadibüroo Tehver & Partnerid

V
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Ruus, Koch &
Vabamets
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Tark & Co 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Leppik & 
Partnerid 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Valdma & 
Partnerid 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Valge & Uiga 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Tark & Co 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Seppik & Sirel 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Concordia 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Paul Varul 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Lillo & Lõhmus 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Tibar & Partnerid 
vandeadvokaat 
Rakvere Advokaadibüroo

Vabamets, Erki

Vaher, Toomas

Vahimets, Risto

Vajak, Tiit

Valdma, Janek

Valge, Marina

Vallikivi, Hannes

Vares, Aleksander

Variku, Anto

Varul, Paul

Varul, Rene

Vaske, Talvi

Vedro, Kristel
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Veer, Teet vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Järve, Otti & 
Laretei
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl 
Borenius

Veeroos, Merle

Veidebaum, Sten-Andrus vandeadvokaat
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Mullari & 
Partnerid
vandeadvokaadi vanemabi 
MAQS Law Firm Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Rando Aasmäe 
vandeadvokaat

Veiermann, Mari-Ann

Veinberg, Urmas

Ventsli, Toomas

Vernik, Triinu
Advokaadibüroo HETA

Veski, Andres vandeadvokaadi vanemabi
Advokaadibüroo Sirje Must
vandeadvokaadi abi
Advokaadibüroo Markus, Meidra,
Missik & Ko
vandeadvokaat
Vanalinna Advokaadibüroo
vandeadvokaat
Veljo Viiloli Advokaadibüroo
vandeadvokaadi vanemabi
Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi
vandeadvokaat
Kentmanni Advokaadibüroo
vandeadvokaat
Asianajotoimisto Hedman Osborne 
Clarke Advokatbyra Ab Eesti 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Väino R. Viliik 
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Paul Varul

Veso, Indrek

Viil, Leelo

Viilol, Veljo

Viilup, Toivo

Viira, Margus

Vilippus, Kenno

Viliik, Väino-Rein

Vind, Kristina
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vandeadvokaat
Advokaadibüroo Hansa Law Office 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Advocatus 
vandeadvokaat 
Advokaadibüroo Advocatus 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär 
LAWIN
vandeadvokaadi abi 
Advokaadibüroo Laus & Partnerid 
vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Valdma & 
Partnerid

Vinkel, Andres

Vissak, Anne

Vuchmann, Heia

Võhma, Vesse

Väli, Janek

Västrik, Indrek

Assotsieerunud liikmed:
Berzanskiene, Renate Advokaadibüroo Sorianen Law

Offices
Hedman, Harry Olai Asianajotoimisto Hedman Osborne

Clarke Advokatbyä Ab Eesti filiaal 
Hundertmark, Hans Dirk Advokaadibüroo Rechtsanwalts-

kanzelei Hans Dirk Hundertmark 
MAQS Law Firm Advokaadibüroo 
Peter Nielsen & Partners Law 
Office sp.k
Advokaadibüroo Sorianen Law 
Offices

Tähtinen, Jyrki Juhani Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl
Borenius
MAQS Law Firm Advokaadibüroo

Kask, Mango 
Nielsen, Peter Tser0

Puolakka, Pekka

Ullman, Karolina
Ebba Anna

Virri, Heikki Advokaadibüroo Heikki Virri
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LIIKMESUSE PEATANUD ADVOKAADID
¥B -

A
Ait, Maria vandeadvokaadi abi

liikmesus peatatud alates 01.07.2006
seoses õpingutega
vandeadvokaadi abi
liikmesus peatatud alates 03.07.2006
seoses avalikku teenistusse astumisega
vandeadvokaat
liikmesus peatatud alates 29.11.2005 
seoses avalikku teenistusse astumisega

Antsov, Triin

Arumäe, Urmas

B
Brügel, Viktor vandeadvokaat

liikmesus peatatud alates 28.06.2006 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaadi vanemabi 
liikmesus peatatud alatesl7.10.2006 
AdvS § 35 lg 3 alusel

Belov, Sergei

E
Elunurm, Silja vandeadvokaadi vanemabi 

liikmesus peatatud alates 01.09.2006 
seoses õpingutega
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F
Filimonov, Vadim vandeadvokaat

liikmesus peatatud alatesl4.11.2006 
seoses õpingutega

G
Gräzin, Igor vandeadvokaadi vanemabi 

liikmesus peatatud alates 12.04.2005 
seoses avalikku teenistusse astumisega

H
Heek, Margus vandeadvokaat

liikmesus peatatud alates 18.08.2004 
AdvS § 35 lg 5 alusel 
vandeadvokaadi abi 
liikmesus peatatud alates 11.11.2003 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaadi abi 
liikmesus peatatud alates 01.01.2005 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaadi vanemabi 
liikmesus peatatud alates 01.01.2000 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaadi abi 
liikmesus peatatud alates 01.08.2000 
seoses praktikaga välismaal

Henberg, Ave

Herm, Marek

Hion, Mai

Hämmalov, Airi

J
Jaagus, Reet vandeadvokaadi vanemabi 

liikmesus peatatud alates 22.03.1999 
seoses avalikku teenistusse astumisega

K
Kaarna, Kristiina vandeadvokaadi abi 

liikmesus peatatud alates 01.10.2006 
seoses tööleasumisega õigusharidust 
nõudval töökohal
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vandeadvokaat
liikmesus peatatud alates 01.09.2004 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaadi abi 
liikmesus peatatud alates 01.01.2007 
seoses stažeerimisega välismaal 
vandeadvokaat
liikmesus peatatud alates 11.01.2001 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaat
liikmesus peatatud alates 19.06.1996 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaat
liikmesus peatatud alates 06.05.2003 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaat
liikmesus peatatud alates 11.10.1999 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaadi abi 
liikmesus peatatud alates 15.10.1998 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaadi vanemabi 
liikmesus peatatud alates 01.02.1999 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaat
liikmesus peatatud alates 05.12.1996 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaat
liikmesus peatatud alates 01.09.2006 
seoses tööleasumisega õigusharidust 
nõudval töökohal 
vandeadvokaadi abi 
liikmesus peatatud alates 18.09.2006 
seoses õpingutega

Kalaus, Martti

Kelder, Kärt 
Anna Maire

Kippak, Viima

Kivinurm, Gaida

Koolmeister, Indrek

Kollom, Tiit

Kressel, Ingrid

Kukk, Urmas

Kull, Ants

Kuurberg, Maris

Kuznetsov, Ivan
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Kõo, Ahti vandeadvokaat
liikmesus peatatud alates 01.05.2005 
seoses avalikku teenistusse astumisega

L
Lepmets, Marju vandeadvokaadi vanemabi 

liikmesus peatatud alates 15.08.2005 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaadi abi 
liikmesus peatatud alates 01.12.2006 
seoses õpingutega 
vandeadvokaadi abi 
liikmesus peatatud alates 16.11.1998 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaadi vanemabi 
liikmesus peatatud alates 09.10.2006 
seoses tööleasumisega õigusharidust 
nõudval töökohal 
vandeadvokaat
liikmesus peatatud alates 08.11.2004 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaat
liikmesus peatatud alates 14.03.1999 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaadi abi 
liikmesus peatatud alates 02.05.2000 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaadi vanemabi 
liikmesus peatatud alates 01.11.06 
seoses tööleasumisega õigusharidust 
nõudval töökohal 
vandeadvokaat
liikmesus peatatud alates 01.07.2005 
seoses haigusega

Liigus, Lea

Liiv, Ele

Liiva, Kai

Liivamägi, Linnar

Linde, Väino

Litvinova, Ilona

Luide, Silja

Lukas, Aino-Eevi
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vandeadvokaadi abi
liikmesus peatatud alates 12.10.2003
seoses avalikku teenistusse astumisega

Lübik, Merry

M
vandeadvokaat
liikmesus peatatud alates 01.02.2001 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaadi abi 
liikmesus peatatud alates 06.10.2003 
seoses avalikku teenistusse astumisega

Mark, Meelis

Melikov, Kristjan

N
vandeadvokaadi abi
liikmesis peatatud alates 24.09.2002
seoses õpingutega

Nurmela, Ilona

O
Oviir-Neivelt, Maarja vandeadvokaadi vanemabi

liikmesus peatatud alates 01.12.2005 
seoses tööleasumisega õigusharidust 
nõudval töökohal

P
vandeadvokaat
liikmesus peatatud alates 01.10.1994 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaadi vanemabi 
liikmesus peatatud alates 28.02.1999 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaadi abi 
liikmesus peatatud alates 25.08.2003 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaadi abi 
liikmesus peatatud alates 15.06.2005 
seoses tööleasumisega õigusharidust 
nõudval töökohal

Parts, Triin

Paukštys, Piret

Parrest, Indrek

Piirisalu, Lea
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Pilt, Kerstin vandeadvokaadi abi
liikmesus peatatud alates 01.10.2002
seoses õpingutega
vandeadvokaadi abi
liikmesus peatatud alates 09.02.1998
seoses avalikku teenistusse astumisega

Pohlak, Liina

R
Rausi, Kristiina vandeadvokaadi abi 

liikmesus peatatud alates 01.06.2006 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaat
liikmesus peatatud alates 21.01.1998 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaadi abi 
liikmesus peatatud alates 14.12.1999 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaat
liikmesus peatatud alates 16.01.2004 
seoses haigusega

Reino, Mart

Rimmel, Haide

Rüütel, Andres

S
Siigur, Erik vandeadvokaat

liikmesus peatatud alates 01.01.2002 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaadi vanemabi 
liikmesus peatatud alates 01.08.2005 
seoses tööleasumisega õigusharidust 
nõudval töökohal 
vandeadvokaadi abi. 
liikmesus peatatud alates 17. 10.1996 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaadi abi 
liikmesus peatatud alates 01.11.1996 
seoses avalikku teenistusse astumisega

Siil, Marko

Sillaots, Heli

Sillaots, Meris
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T
vandeadvokaadi vanemabi 
liikmesus peatatud alates 16.10.2000 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaadi abi 
liikmesus peatatud alates 01.05.2004 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaat
liikmesus peatatud alates 03.09.2001 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaadi vanemabi 
liikmesus peatatud alates 29.03.1999 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaadi vanemabi 
liikmesus peatatud alates 01.04.2005 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaadi vanemabi 
liikmesus peatatud alates 23.05.2006 
seoses õpingutega 
vandeadvokaat
liikmesus peatatud alates 16.11.1998
vandeadvokaadi abi
liikmesus peatatud alates 17.04.2006
seoses lapsehoolduspuhkusega
vandeadvokaadi abi
liikmesus peatatud alates 01.09.2006
seoses avalikku teenistusse astumisega
vandeadvokaadi abi
liikmesus peatatud alates 01.11.2001
seoses avalikku teenistusse astumisega
vandeadvokaat
liikmesus peatatud alates 01.10.2003 
seoses avalikku teenistusse astumisega

Tammekivi, Margus

Teder, Klen

Teeveer, Rutt

Tiganik, Raul

Tiislär, Marko

Tikk, Eneken

Tombak, Epp

Toom, Marit

Traat, Siiri

Treier, Thea

Tõrs, Mari-Liis
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u
Uibokand, Anneli vandeadvokaadi vanemabi 

liikmesus peatatud alates 02.10.2001 
seoses õpingutega 
vandeadvokaadi vanemabi 
liikmesus peatatud alates 20.11.2006 
seoses tööleasumisega õigusharidust 
nõudval töökohal 
vandeadvokaat
liikmesus peatatatud alates 01.01.2007 
seoses avalikku teenistusse astumisega

Uist, Jaanika

Uritam, Anu

V
Vainomaa, Madis vandeadvokaadi abi 

liikmesus peatatud alates 03.09.2001 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaadi vanemabi 
liikmesus peatatud alates 01.04.1998 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaadi vanemabi 
liikmesus peatatud alates 05.01.2004 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaat 
liikmesus peatatud 01.01.2001 
seoses avalikku teenistusse astumisega 
vandeadvokaat
liikmesus peatatud alates 10.10.2006 
seoses haigusega

Vanaaseme, Vallo

Veering, Uno

Viira, Kadi

Viitas, Lembit
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Kirjastus Ilo 

Madara 14, Tallinn 10612 
tel 661 6553, faks 661 0556

Trükikoda IloPrint 
Madara 14, Tallinn 10612 

tel 661 0351, faks 661 0352






