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EESTI ADVOKATUURI ULDKOGU 
OTSUSED 2001

EESTI ADVOKATUURI ULDKOGU 

OTSUS nr. 1

24. mai 2001. a.

Eesti Advokatuuri majandustegevuse aastaaruande ja 
revisjonikomisjoni aastaaruande kinnitamine

Juhindudes advokatuuriseaduse § 9 punktist 4, Eesti 
Advokatuuri üldkogu

OTSUSTAB:

Kinnitada advokatuuri 2000. aasta majandustegevuse 
aruanne ja revisjonikomisjoni 2000. aasta aruanne.

Üldkogu juhatajad

Toomas Luhaäär Aivar Pilv

Protokollija

Anu Uritam



EESTI ADVOKATUURI ÜLDKOGU 

OTSUS nr. 2

24. mai 2001. a.

Eesti Advokatuuri 2000. aasta eelarve täitmise 
ande ja 2001. aasta eelarve kinnitamine

aru-

Juhindudes advokatuuriseaduse § 9 punktist 3, Eesti 
Advokatuuri üldkogu

OTSUSTAB:

1. Kinnitada Eesti Advokatuuri 2000. aasta eelarve 
täitmise aruanne tulude osas 2 067 732,83 krooni ja 
kulude osas 2 137 016,72 krooni.

2. Kinnitada Eesti Advokatuuri 2001. aasta eelarve 
tulude osas 2 412 310 krooni ja kulude osas 2 835 000 
krooni.

Üldkogu juhatajad

Toomas Luhaäär Aivar Pilv

Protokollija

Anu Urilam
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EESTI ADVOKATUURI ULDKOGU 

OTSUS nr. 3

24. mai 2001. a.
Eesti Advokatuuri liikmemaksu maksmise tingimus
te 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 advokatuu
ri liikmemaksu advokatuuri üldkogu kehtesta
tud suuruses igakuuliselt hiljemalt järgneva 
kuu 15. kuupäevaks. Advokatuuri liikmemak
su võib maksta ka ettemaksena.

1.2. Advokatuuri liikmemaks makstakse advoka
tuuri juhatuse pangakontole või sularahana 
juhatuse kassasse.

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



2. Kehtestada alates 1. juulist 2001. a. advokatuuri 
liikmemaksu suuruseks:

- vandeadvokaadile ja vandeadvokaadi 
abile - 650.- krooni kuus,

— vandeadvokaadi abile — 325.— krooni kuus.

vanem-

Uldkogu juhatajad

Toomas Luhaäär Aivar Pilv

Protokollija

Anu Uritam
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EESTI ADVOKATUURI ULDKOGU 

OTSUS nr. 4

24. mai 2001. a.

Eesti Advokatuuri kodukorra vastuvõtmine

Juhindudes advokatuuriseaduse § 9 punktist 5, Ees
ti Advokatuuri üldkogu

OTSUSTAB:

Võtta vastu Eesti Advokatuuri kodukord.

Üldkogu juhatajad

Toomas Luhaäär Aivar Pilv

Protokollija

Anu Urilam
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EESTI ADVOKATUURI ÜLDKOGU 

OTSUS nr. 5

24. mai 2001. a.

Eesti Advokatuuri juhatuse ülesanded advokatuuri 
Õigusaktide ettevalmistamiseks

Juhindudes advokatuuriseaduse § 9 punktidest 7, 8, 
10, 11 Eesti Advokatuuri üldkogu

OTSUSTAB:

Teha Eesti Advokatuuri juhatusele ülesandeks:

1. Hiljemalt 15. oktoobriks 2001. a. välja töötada 
järgmised advokatuuri õigusaktide eelnõud:

1.1. advokatuuri sümboolika statuut;

1.2. riigi Õigusabi eest makstava tasu arvestamise 
alused, maksmise kord ja tasumäärad;

1.3. advokaatide tasu määramise alused advoka
tuuri huvides tehtud töö eest.

2. Esitada riigi õigusabi eest makstava tasu arvesta
mise alused, maksmise kord ja tasumäärad justiitsmi
nistrile heakskiitmiseks.
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3. Kahe nädala jooksul pärast punktis 1.2. nimetatud 
õigusakti eelnõu heakskiitmist justiitsministri poolt 
kutsuda kokku advokatuuri erakorraline üldkogu 
punktides 1.1.; 1.2.; 1.3. nimetatud õigusaktide vas
tuvõtmiseks.

Üldkogu juhatajad

Toomas Luhaäär Aivar Pilv

Protokollija

Anu Uritam



146

170

s.o 13,5% 

10,4% 

s.o 35,2% 

s.o 40,9%

s.o

Vanuseliselt: 

üle 60-aastased 

50 — 60-aastased 

35 — 50-aastased 

kuni 35-aastased

Võrreldes eelmise aastaga on meie kutseühingu liik
mete arv suurenenud 11 advokaadi võrra.

Liikmeskonna suurenemine on kaasa toonud advoka
tuuri noorenemise.
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EESTI ADVOKATUURI JUHATUSE 
ARUANNE ADVOKATUURI ÜLDKOGULE 

11. aprillil 2002. a TALLINNAS

Seisuga 01. märts 2002. a. on Eesti Advokatuuris 
415 liiget

Vandeadvokaate: 241 

Vandeadvokaadi vanemabisid: 89 

Vandeadvokaadi abisid: 85
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Advokaadibüroosid on kokku 145, sh Tallinnas 88

Advokatuuri on vastu võetud ja kutseninietus omistatud:

VANDEADVOKAADID: Mari Männiko, Anu Uritam, 
Helina Luksepp, Sergei Narusberg, Kai Arnos, Risto 
Vahimets, Irina Solovjova, Maivi Ots, Peeter Kutman, 
Andrus Lillo, Marti Hääl, Jaanus Tehver, Tanel Pürn, 
Imbi Jürgen, Toomas Taube, Andres Lusmägi, Sergei 
Politšev, Hannes Vallikivi, Marko Tiiman, Toomas 
Vaher, Erki Kergandberg, Eerik Entsik, Silja Holsmer, 
Taivo Ruus, Kristina Tepper, Raul Ainla, Terje Eipre, 
Marko Aavik, Margus Arvisto.

VANDEADVOKAADI VANEMABID: Kalev Saare, 
Heiki Lindpere, Ärina Liskmann-Getsu, Mati Senkel, 
Nele Põder, Mari Oro, Priit Pahapill.

VANDEADVOKAADI ABID: Anto Kasak, Allar Aru, 
Kaili Muru, Kristel Vedro, Rando Antsmäe, Janek 
Väli, Oleg Nišajev, Vaike Õiglane, Marit Savi, Kati 
Maitse, Raiko Lipstok, Triin Frosch, Mirjam Valla, 
Piret Jesse, Priit Lätt, Siim Seppik, Jüri Sirel, Ain 
Kalme, Randu Riiberg, Anne Nurmi.

Advokatuuri liikmesuse on erinevatel põhjustel pea
tanud: Kadi Viira, Meelis Mark, Sten Veidebaum, 
Valvo Roosmaa, Alo Pormeister, Madis Vainomaa, Rutt 
Teeveer, Kalev Saare, Tanel Kalaus, Anneli Uibokand, 
Thea Treier, Erik Siigur.
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Advokatuurist on välja arvatud: Elvi Landberg, Beile 
Sapiro, Rein Pakk, Albert Kalme, Harland Paas, Ras
mus Rask, Monika-Silvia Valm, Harry Vaher, Eugenia 
Piel, Harri Beekman, Jaak Kurikal, Villu Kõve, Mari- 
Anne Heljas.

Advokatuurist ei ole aruandeperioodil kedagi välja 
heidetud.

24.05.2001. a advokatuuri üldkogul valitud juha
tus on töötanud järgnevas koosseisus:

ESIMEES - Ullar Talviste

ASEESIMEES - Aivar Pilv

LUMED — Andres, Aavik, Maidu Kaasik,

Sten Luiga, Küllike Nämm, 

Vesse Võhma

Samal üldkogul valitud revisjonikomisjon on töö
tanud koosseisus — Väino-Rein Villik (esimees), Alla 
Jakobson, Eva Rivis. Asendusliikmed Leino Biin ja 
Imbi Seimar.

Advokatuuri kantsleri ametikohal on jätkanud 
tööd Rein Kiviloo, kantselei juhatajana Helgi Karma, 
pearaamatupidajana pikaajaliselt töötanud Salme 
Raudsepp lõpetas töösuhte advokatuuriga poolte kok
kuleppel.

Alates 05.12.2001. a töötab pearaamatupidajana pr. 
Reet Roo, kes on kõrge kvalifikatsiooniga spetsialist.
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Juhatuse liikmete vaheline tööjaotus:

esimees Üllar Talviste — tööülesanded tulenevalt 
Eesti Advokatuuri kodukorra § 34 sätestatust, välis
suhtluse korraldamine;

aseesimees Aivar Pilv - tööülesanded tulenevalt 
Eesti Advokatuuri kodukorra § 35 sätestatust, mää
ratud kaitsetega seonduvate probleemide lahendami
ne;

juhatuse liige Maidu Kaasik - kutsesobivuskomis- 
joni töö korraldamine ja kureerimine;

juhatuse liige Sten Luiga - teadus-metoodikakomis- 
joni töö korraldamine;

juhatuse liige Küllike Nämm — Virumaa regiooni 
kureerimine;

juhatuse liige Vesse Võhma — Lõuna-Eesti regioo
ni kureerimine;

juhatuse liige Andres Aavik — ühekordsed ülesan
ded tulenevalt kodukorrast ja advokatuuriseadusest.

Aruandeperioodil toimus 20 juhatuse istungit.

Aruandeperioodil viis juhatus advokatuuri raama
tupidamise töö korraldamise vastavusse tänapäeva 
nõuetega ja vajalikke ülekandeid teostatakse elektroo
niliselt.

Advokatuuri juhatus kaalub seoses töömahu suu
renemisega uute ruumide rentimist ja seni täitmata 
konsultandi koha täitmist.

Tagamaks paremat sidet liikmeskonnaga ning soo
vist teavitada advokaate juhatuse tööst operatiivsemalt, 
saadab juhatus alates käesolevast aastast e-mailiga ju
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hatuse otsused, samuti muu advokatuuri puudutava 
informatsiooni teadmiseks kõikidele liikmetele.

Suure osa juhatuse istungite päevakordadest on hõl
manud kaadriküsimused. Juhatus on kinnitanud kut- 
sesobivuskomisjoni otsused 42 isiku eksamitulemuste 
kohta.

Aruandeperioodil toimunud uute büroode asuta
mine kui ka mõnede endiste büroode tegevuse soiku
mine endisel kujul on andnud tunnistust, et advokaa
dikutse pole kõikehõlmava tiheda koostöö alusel ühil
datav audiitorfirmade tegevusega, mis paratamatult 
seab ohtu advokaadi sõltumatuse ja tegutsemise kut- 
se-eetilistel printsiipidel. Tegelikult oli see asjaolu 
teada teiste Euroopa riikide lähimineviku praktikast.

Pea igal juhatuse istungil on tulnud arutada taot
lusi advokaadieksamile lubamiseks.

Tavalised päevakorraküsimused on olnud ka taot
luste lahendamised kõrgendatud tunnitasu saamiseks 
määratud korras kaitseülesande täitmise eest, advo
kaaditegevuse peatamiseks või taastamiseks, advokaa
tide tegutsemiskohtade muutmiseks.

Juhatus on aktiivselt tegelenud määratud kaitse ja 
esindamise ülesande täitmise korraldamisega.

Eelmisel aastal aeti asju määratud korras 163 174 
tundi ja maksti töötasu 19 768 850 krooni.

Riigi poolt tasustatava õigusabi tunnitariifiks on 
105 krooni, millele lisandub käibemaks. Vajadusel 
kohaldati kõrgendatud tasumäära, mis moodustas 
1,15 % eraldatud summast (227 988 krooni).

Riigieelarvega eraldati 2001. aastaks riigi poolt ta
sustatava õigusabi osutamiseks 25 267 500 krooni, mis
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kanti täies mahus ka Eesti Advokatuurile üle. Nime
tatud summaga kustutati võlg 2000. aasta eest summas 
2 854 835 krooni ning 31.12.2001.a seisuga moodus
tas kasutamata riigieelarve vahendite jääk 2 651 650 
krooni.

Käesolevaks aastaks on eelarvelisi vahendeid 
õigusabi osutamiseks ette nähtud 24 000 000 krooni 
ning koos 2001. aasta kasutamata jäägiga kokku 
26 651 650 krooni.

Advokatuuriseaduse §9pl0ja§60 1g6 järgimi
seks leiab teema käsitlemist ja otsustamist päevakor
ra p 4 raames.

19.12.2002. a võttis Riigikogu vastu advokatuuri
seaduse muutmise ja täiendamise seaduse. On kahet
susväärne, et paljude ekspertide ja nõustajate kaas
abil pikka aega valminud seadus vajas nii kiiresti ko
hendamist. Samas on positiivne, et vajalikku täpsus
tamist leidsid advokaaditegevuse tagatised ning et jus
tiitsministeerium loobus seadusmuudatuse ettepane
kus keelu kehtestamisest advokaatide osalemiseks 
äriühingute juhatuste ja nõukogude töös. Teadaolevalt 
on see võimalik ja lubatud advokatuuri juhatuse 
nõusolekul.

Vastupidise ja esialgselt soovitud regulatsiooni keh
testamine oleks kaasa toonud olulisi põhjendamatuid 
piiranguid kutsetegevuses, mis aidanuks kaasa teata
va osa Õigusabi osutamisele isikute poolt väljaspool 
advokatuuri ning milline regulatsioon olnuks kardi
naalselt teistsugune, kui enamuses Euroopa riikides. 
Advokaat on kutsetegevuses sõltumatu ja ise vastutav 
kutsetegevuse eest, mistõttu juhatus on seostanud nõus
oleku andmise advokaadile osalemiseks äriühingu



juhtimisorganites advokaadi kinnitusega, et osalemine 
on kooskõlas advokaadi kutse-eetika põhimõtetega.

Siinkohal avaldame tänu kõikidele kolleegidele, kes 
aitasid kaasa advokatuuri seisukoha kujundamisele 
ülalnimetatud seadusemuudatuste suhtes.

Kahjuks on juhatus pidanud arutama kaebusi 
advokaatide tegevuse peale. Juhatusele esitati 32 kae
bust advokaatide väidetavate seaduse- või kutse-eeti- 
ka rikkumiste kohta.

Nelja kaebuse osas tegi juhatus Aukohtule ettepa
neku aukohtumenetluse algatamiseks, viie kaebuse 
põhjal juhiti advokaatide tähelepanu minetustele kut
setegevuses. Ülejäänud kaebused on juhatuse otsuse
ga tunnistatud põhjendamatuteks.

S. Belov esitas advokatuuri vastu kaebuse Tallin
na Halduskohtule, milles vaidlustas temale määratud 
distsiplinaarkaristuse, kuid hiljem loobus esitatud 
kaebusest. Aukohtu uue otsusega peatati A. Belovi 
kutsetegevus 7 kuuks.

Advokatuuri juhatus on arutanud välissuhtlusega 
seonduvaid probleeme ning mitmeid muid advokatuu
ri tegevust puudutavaid küsimusi.

01.10.2001. a osales Ü. Talviste Londonis Ida- 
Euroopa advokatuuride presidentide konverentsil, 
mis organiseeriti inglise kolleegide poolt (Law Society 
of England and Wales).

07.-09.02.2002. a viibis Ü. Talviste Viinis Euroo
pa advokatuuride presidentide konverentsil.

Juhatuse liige V. Võhma osales 28.10.-02.11.2001. a 
IBA aastakoosolekul Mehhikos Cancunis.
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Kutsesobivuskomisjoni liige U. Ustav osales 13.— 
15.09.2001. a Berliini advokatuuri poolt korraldatud 
konverentsil ja kutsesobivuskomisjoni liige M. Mugu 
osales 14.-16.11.2001. a Horvaatias EL Komisjoni 
poolt korraldatud konverentsil.

Välissuhtlus on olnud piisavalt töömahukas. Aega
nõudev on olnud kirjavahetuse pidamine nii IBA ja 
Euroopa Liidu liikmesriikide advokatuure ühenda
va koguga (CCBE) kui ka mitmete teiste riikide kut
seorganisatsioonidega. Juhatus on võtnud kontakti ka 
vene kolleegidega, kellega suhtlemine on viimastel 
aastatel jäänud kahjuks mitmetest põhjustest tingitu
na tahaplaanile.

Paljudel advokaatide rahvusvahelistel foorumitel on 
tõstatatud eelkõige küsimus kliendisuhtele ja õigusabi 
konfidentsiaalsuse ühitamisest advokaadi kohustusega 
anda täitevvõimule teatavat informatsiooni kliendi 
kohta, milline kohustus tuleneb näiteks EL maade ad
vokatuuridele Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direk
tiivist 2001/97/EC 04.12.2001. a. See ainestik on teki
tanud elava dispuudi ja reeglistiku karmistumine on 
vahetult seotud 11.09.2001. a sündmustega USA-s.

On vähetõenäoline, et lähitulevikus ei puuduta 
probleemistik Eesti Advokatuuri ja eesti advokaati
de õigusi ja kohustusi.

Juhatus on jätkuvalt pidanud advokatuuri kodu
lehekülge, mis on loodetavasti informatsiooni juhatuse 
tegevusest muutnud kättesaadavamaks. Juhatusel on 
sõlmitud kodulehekülje hooldusleping, mis võimaldab 
seda operatiivselt täiendada või teha muudatusi.

Juhatus on korraldanud advokatuuri registri pida
mise vastavuses advokatuuriseaduse §-le 21 ja advo- 
kaaditunnistuste väljaandmise.
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Juhatus on saanud rea pakkumisi kindlustusfirma
delt seoses kutsekindlustusega, mis alates järgmisest 
aastast vastavalt Advokatuuriseaduse §-le 48 on ko
hustuslik.

Juhatus kaalub esitatud pakkumisi ja teatab sood
samatest pakkumistest advokaadibüroodele.

Kuni 2001. aasta maikuuni täitis kutsesobivusko- 
misjoni ülesandeid kvalifikatsioonikomisjon, mille 
koosseisu kuulusid esimees Aleksander Glikman ja 
liikmed Henn Eomois, Maidu Kaasik, Margus Mugu, 
Peeter Lepik, Eva Rivis ja Indrek Teder.

Vastavalt 19.aprillil 2001. aastal jõustunud Advo- 
katuuriseadusele moodustati maikuus seitsmeliikme
line kutsesobivuskomisjon.

Kutsesobivuskomisjoni vandeadvokaadist liikme
teks nimetas juhatus Aleksander Glikmani, Henn 
Eomoisi, Peeter Lepiku, Margus Mugu ja Urmas 
Ustavi. Riigikohtu esimees nimetas kutsesobivuskomis
joni liikmeks Tallinna Ringkonnakohtu kohtuniku 
Gaida Kivinurme. Justiitsministeerium nimetas kutse
sobivuskomisjoni koosseisu justiitsministeeriumi esin
dajana Käidi Alvela.

Kutsesobivuskomisjoni esimene istung toimus 28. 
juunil, kus arutati komisjoni töökorralduse küsimusi. 
Kutsesobivuskomisjoni esimeheks valiti Aleksander 
Glikman. Määrati kindlaks komisjoni korraliste istun
gite päevad, mille kohaselt komisjoni istungid toimu
vad sagedusega üks kord kahe nädala jooksul. Komis
jon otsustas välja töötada ja alates 2002. aasta jaanua
rist kehtestada advokaadieksami suulise osa uued ek- 
samipiletid ja eksamipilelites käsitletud küsimuste loe
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telud, advokaadieksami kirjaliku osa uued kaasusüles- 
anded, samuti advokatuuri astujate esseede teemad.

Komisjoni üksmeelne arvamus oli, et nii advokaa
diks pürgijad kui ka vandeadvokaadi vanemabi ja 
vandeadvokaadi kutse taotlejad peavad tundma mit
te üksnes jõustunud seadusi, vaid ka presidendi poolt 
väljakuulutatud, kuid veel jõustumata seadusi. Ees
kätt käib see lepingute ja lepinguväliste kohustuste 
seaduse ja karistusseadustiku kohta. Komisjon pidas 
enesestmõistetavaks, et vandeadvokaadi kutse taotle
ja oleks kursis nii Õigusteooria kui ka Riigikohtu sei
sukohtadega, aga ka juba avaldatud põhilistes seadus
eelnõudes kavandatud uuendustega.

Nendest põhimõtetest lähtudes töötas kutsesobivus- 
komisjon välja ja kehtestas selle aasta algusest kõik 
advokaadieksamite korraldamiseks vajalikud eksami- 
piletite ja kaasusiilesannete komplektid, loetelud ja es
seede teemad.

Praktika puudumise tõttu ei saa hinnata, kuivõrd 
edukaks osutub advokaadieksamite sooritamine uute 
nõuete kohaselt. Uks on aga selge - nii eksami soori
tamise kui ka eduka advokaaditegevuse eelduseks on 
advokatuuri pürgija ja advokaadi poolt oma kutse
alaste oskuste ja teadmiste pidev täiendamine. Advo
kaadile on see kohustus otsesõnu pandud ka seadu
sega, advokatuuri kohuseks aga on advokaatide 
täiendõppe korraldamine.

Seoses kutsesobivuskomisjoni tegevuse ümberkor
raldamisega seotud suure töömahuga sai komisjon ad
vokaadieksamite vastuvõtmist alustada alates mullu
se aasta teisest poolest.

Sellele vaatamata jõudis ku tsesobivuskomis j on vas



tu võtta rohkem eksameid kui maikuuni tegutsenud 
kvalifikatsioonikomisjon - vastavalt 37 ja 35 eksamit. 
Seega toimus mullu kokku 72 advokaadieksamit, mis 
on ühe võrra vähem, kui 2000. aastal.

Advokatuuri astuda soovijaid oli mullu eksamile 
tulnud 36 isikut, mis on 6 võrra enam, kui 2000. aas
tal. See näitab, et nii advokatuuri kui advokaadi kutse 
maine on endiselt juristide seas kõrge, aga samuti 
seda, et advokatuur on avatud kõigile, kes vastavad 
advokaadile esitatavatele nõuetele. 36-st advokatuu
ri pürgijast tegi vandeadvokaadi abi eksami 29 noort 
juristi ja vandeadvokaadi vanemabi eksami 7 rohkem 
kui kaheaastase juristi töökogemusega isikut.

Nagu ka varasematel aastatel, osutusid edukama
teks äsja õigusalase kõrghariduse omandanud noored, 
kellest eksamit ei õnnestunud sooritada vaid ühel. 
Tõsi, kahel vandeadvokaadi abiks pürgijal tuli soo
ritada kvalifikatsioonikomisjoni ees järeleksam. Nüüd 
järeleksami võimalust enam ei ole.

Edukalt vandeadvokaadi eksami sooritanute seas 
oli Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetanute kõr
val ka erakõrgkoolide - Concordia Rahvusvahelise 
Ülikooli, Õigusinstituudi ning kõrgkooli Veritas vilist
lased.

Vandeadvokaadi vanemabi eksami tegid ka 6 van
deadvokaadi abi, kellest ühel ei õnnestunud eksamit 
sooritada.

Vandeadvokaadi kutse taotlejaid tuli eksamile 30, 
11 võrra enam, kui 2000. aastal. Ilmselt on nii 

suur kasv tingitud seaduse muudatusest, mis võimal
dab vandeadvokaadi eksami sooritada ka vandead
vokaadi abina kaks aastat tegutsenud kolleegidel ilma,

s.o
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et nad peaksid eelnevalt vandeadvokaadi vanemabi 
eksami sooritama. Seda võimalust kasutas 7 vandead
vokaadi abi, kes kõik eksami ka edukalt sooritasid. 
Seega õigustas end see seadusemuudatus igati. Seevas
tu ei õnnestunud vandeadvokaadi eksamit sooritada 
neljal vandeadvokaadi vanemabil 23-st (17%).

Rõõmustab, et eelmiste aastatega võrreldes on ek
samineeritavad mullu mõnevõrra edukamad olnud. 
Advokaadieksamit ei Õnnestunud sooritada 72-st ek
samile tulnust kümnel.

Seega õnnestus advokaadieksam sooritada 86% ek
samile tulnuist. Võrdluseks — näiteks 1999. aastal olid 
edukad 80% eksamile tulnuist, kusjuures nii mõnelgi 
tuli sooritada järeleksam, mis aga uue korra kohaselt 
tähendanuks läbikukkumist.

Head meelt valmistab seegi, et ei täitunud kartu
sed, mis olid seotud sellega, et esmakordselt arvati kut- 
sesobivuskomisjoni koosseisu ka mitteadvokaatidest 
liikmed. Ilmnes, et eksamitulemuste hindamisel läh
tusid nii vandeadvokaatidest komisjoni liikmed kui ka 
komisjoni koosseisu kuuluv kohtunik ja justiitsminis
teeriumi esindaja ühtedest ja samadest hindamiskri
teeriumidest. Võib väita, et kohtuniku ja justiitsminis
teeriumi esindaja osalemine eksamitulemuste hinda
misel tuli kasuks komisjoni otsuste usaldatavusele. 
Seda kinnitab ka tõik, et komisjoni otsuste kohta ei 
esitatud ühtki vastuväidet ega kaebust.

Teadus-metoodika komisjoni — esimees Ain Alvin, 
liikmed Simon Levin, Jüri Raidla, Indrek Koolmeis
ter, Tõnis Tamme, Mart Susi, Paavo Paas, Andres 
Suik - suuremaks ettevõtmiseks on olnud advokaati-
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de õppepäevade korraldamine. Siinkohal märgib ju
hatus eriti ära vandeadvokaat Tõnis Tamme panust. 
Õppuste läbiviimine on olnud võimalik advokatuuri 
eelarve summadest.

Aruandeperioodil on korraldatud kolm õppust ja 
põhitähelepanu on olnud võlaõiguse tundmaõppimisel.

Osavõtjate suur arv näitab advokaatide huvi tead
miste täiendamise vastu. Edaspidi vääriks läbimõtle
mist süsteemseni lähenemine õppuste teemade valikul, 
sealjuures pole tulevikus välistatud Õppeprogrammi 
sisseostmine teenusena väljastpoolt advokatuuri.

Teadus-metoodikakomisjon ja tema liikmed on osa
lenud seaduseelnõude kohta arvamuste andmisel ja 
täitnud juhatuse ülesandeid seoses õigusanalüüside- 
ga. Pidev ja töine on olnud side Riigikogu õiguskomis
joniga. Kohtutud on EL ekspertidega õigusabi osuta
mise seadusandliku regulatsiooni küsimustes.

Vandeadvokaadid A. Alvin ja A. Suik esindasid 
advokatuuri mitmetel nõupidamistel, kus arutati 
õigusteenuse seaduse eelnõud, A. Alvin esines ettekan
dega Kohtunike Ühingu aastakonverentsil.

Teadus-metoodikakomisjoni koostatud on üldkogul 
arutamisele tulevad advokatuuri Õigusaktide - advo
kaatide poolt advokatuuri huvides tehtud töö tasus
tamise korra ja riigi õigusabi eest makstava tasu ar
vestamise aluste, maksmise korra ja tasumäärade pro
jektid.

Advokaadid on jätkuvalt tegutsenud õigusloomes ja 
Õppejõududena pea kõikides Eesti kõrgkoolides.
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Kroonikakomisjon - esimees Hasso Lepik, liikmed 
Sille Allikmets ja Priit Manavaid — on jätkanud te
gutsemist advokatuuri tähtsündmuste ja ajaloo jääd
vustamisel.

Komisjoni töö tulemusena valmis Eesti Advokatuu
ri sümboolika statuudi projekt.
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ARUANNE EESTI ADVOKATUURI AUKOHTU 
TEGEVUSE KOHTA 2001. aastal

Eesti Advokatuuri aukohtu liikmed olid aruandepe
rioodil kuni 25. maini 2001. aastal: Kaido Pihlakas 
(esimees), Raivo Laus (aukohtu aseesimees), Liina 
Linsi, Siiri Schneider, Tõnu Liivik, Mart Missik ja Jaan 
Lindmäe. Alates 25. maist 2001. a. on aukohtu liikme
teks Eesti Advokatuuri Üldkogul 25. mail 2001. a. va
litud vandeadvokaadid Toomas Luhaäär (esimees), 
Siiri Schneider, Kaido Pihlakas, Jaan Lindmäe ja asen
dusliikmed Leon Glikman, Raivo Laus ja Liina Linsi 
ning Riigikohtu esimehe nimetatud kohtunik Ago Kut
sar (Tartu Ringkonnakohtu esimees).

Advokatuuri aukohtu istungid toimusid 2001. aas
tal vastavalt vajadusele ning aruandeperioodil toimus 
Advokatuuri aukohtus 7 istungit, kus kokku menetle - 
ti 7 advokaadi (3 vandeadvokaadi, 3 vandeadvokaa
di vanemabi ja 1 vandeadvokaadi abi) suhtes esita
tud kaebusi või algatatud distsiplinaarasju.

Kahel korral otsustas aukohus advokaadi suhtes 
esitatud kaebuse alusel distsiplinaarasja mitte alga
tada, kuna ühel juhul puudusid advokaadi tegevuses 
distsiplinaarüleastumise tunnused ning teisel juhul ei 
leidnud kaebuses toodud väited aukohtus tõendamist.
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Ühel korral otsustas aukohus juhtida vandeadvo
kaadi tähelepanu puudustele tema poolt vandeadvo
kaadi vanemabi juhendamisel kodanike vastuvõtu 
korraldamisel ja asjaajamise dokumentide vormista
misel ning samas distsiplinaarasjas pidas aukohus 
vajalikuks juhtida teise vandeadvokaadi tähelepanu 
vajadusele jälgida, et tema poolt juhendatava vande
advokaadi vanemabi tegevus oleks kooskõlas advo
kaadi tegevust reguleerivate Õigusnormidega.

Menetletud distsiplinaarasjadest puudutasid 5 ühte 
vandeadvokaate nendest kolme distsiplinaarüleastu
mise osas tegi aukohus süiidimõistava otsuse, ühe dist
siplinaarasja arutamine peatati kuni vandeadvokaa
di poolt kaebuse esitaja suhtes algatatud kriminaal
menetluse lõpetamiseni ning ühe arutamine peatati 
kuni käekirjaekspertiisi tulemuste saamiseni.

Viiel korral leidis aukohus advokaadi olevat süüdi 
distsiplinaarüleastumises, kahel juhul määrati karis
tuseks noomitus, kahel juhul kutsetegevuse peatamine 
3 kuuks. Ühes distsiplinaarasjas, milles määrati dist
siplinaarüleastumise eest karistuseks advokatuurist 
väljaheitmine, aukohtu otsus tühistati ning määrati 
uueks karistuseks kutsetegevuse peatamine 7 kuuks.

Aukohtu menetlusse jäi aruandeperioodi lõppedes 
2 peatatud distsiplinaarasja arutamine.

Alljärgnevalt toome välja aukohtu poolt langetatud 
süüdimõistvad ja üldisemat tähelepanu väärivad ot
sused.
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Eesti Advokatuuri aukohus koosseisus vandeadvokaat 
Kaido Pihlakas (esimees) ja liikmed, vandeadvokaadid 
Liina Linsi, Siiri Schneider ja Mart Missik 10.01.2001. a. 
istungil vandeadvokaadi vanemabi A.E. osavõtul arutas 
Eesti Advokatuuri juhatuse 31.10.2000. a. otsusega nr. 19 
A.E. suhtes algatatud distsiplinaarasja seoses Seaduse 
Eesti Advokatuuri kohta § 13 lg 1 ja Eesti Advokatuuri 
põhikirja § 32 lg 1 rikkumisega.

Eesti Advokatuuri juhatuse 11.10.2000. a. kirjast 
nr. 21/ nähtus, et Tallinnas, Roosikrantsi 10a hoonel 
on silt tekstiga “A.E. Õigusbüroo OÜ” ning Tallinna 
ja Harjumaa telefonikataloogis (2000—2001) on loet
letud A.E. Õigusbüroo OU.

Vandeadvokaadi vanemabi A.E. oma 25.10.2000. a. 
kirjalikus vastuses Eesti Advokatuuri juhatusele sel
gitas, et alates Eesti Advokatuuri liikmeks astumisest 
1997. a. tegutses ta advokaadina Advokaadibüroos 
T.L. ning kokkuleppeliselt vandeadvokaat T.L-ga ka
sutab ta töötamiseks A.E. Õigusbüroo OÜ ruume aad
ressil Roosikrantsi 10a.

Aukohtu istungil A.E. oma kirjalikku seletust 
täiendada ei soovinud. Esitatud täpsustavatele küsi
mustele aukohtus selgitas A.E., et alates 11.12.2000. a. 
töötab ta R. Advokaadibüroos Roosikrantsi 10a., A.E. 
Õigusbüroo asus Pärnu mnt. 16 kuni jaanuarini 2000, 
siis kolis õigusbüroo Roosikrantsi 10a. T.L. Advokaa
dibüroo asus Pärnu mnt. 20 ning tema asus Pärnu 
mnt. 16 (Eesti Advokatuuri 1999. a. telefoniraamatu 
andmed samad). A.E. täpsustas, et kodanikke võttis 
ta vastu õigusbüroos Pärnu mnt. 16 ja hiljem Roosi-
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krantsi 10a. Tal oli T.L-ga kokkulepe, et nad hoiavad 
arved eraldi ning tema tegutses läbi õigusbüroo, kus
juures arvlemine toimus läbi õigusbüroo niikaua, kui 
ta asus tööle R. Advokaadibüroosse, s.o. klientidega 
arvlemine toimus 1997. a. jaanuarist kuni 2000. a. 
detsembrini läbi õigusbüroo. Orderid sai tema T.L. 
Advokaadibüroost.

A.E. avaldas, et tema ei ole ainuke, kes on kasuta
nud väljundina õigusbürood. A.E. seletusest aukoh
tule nähtub, et õigusbüroos A.E. töötab kolm inimest, 
tema oli õigusbüroos ainus jurist. Ta on võtnud oma
nimelise õigusbüroo sildi maha, õigusbüroo likvidee
rimiseks avaldust ei ole esitanud, õigusbüroos töötas 
seisuga 10.01.2001. a. kaks inimest, asjaajaja-raama- 
tupidaja ja koristaja. Õigusbüroole on siiski tellimu
si, kus äriregistris on vaja uusi ettevõtteid luua ja 
sellega tegeleb asjaajaja.

A.E. kinnitas, et ta tegutseb R. Advokaadibüroos 
ja kogu asjaajamine käib ka selle büroo kaudu.

Advokaadibüroo T.L. vandeadvokaat T.L. selgitas 
aukohtule, et kui A.E. võeti vastu advokatuuri, andis 
ta nõusoleku, et A.E. tuleb tema advokaadibüroo vär
videsse ning tema määrati juhendajaks. A.E-1 olid 
omal tööruumid, T.L-il neid talle pakkuda polnud. 
A.E-ga oli kokkulepe, et kogu finantspool jääb eral
di, kuid osa arveid siiski laekus ka T.L. büroo arve
le. T.L. selgitas, et ta ei ole rentinud ruume Pärnu mnt. 
16 ja Roosikrantsi 10a, kus asus A.E. Õigusbüroo.

Aukohtu poolt kontrollitud asjaoludel tehti kind
laks, et perioodil Eesti Advokatuuri vastuvõtmisest 
1997. a. kuni 2000. a. detsembrini võttis vandeadvo
kaadi vanemabi A.E. kliente vastu algul Pärnu mnt.
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16 ja hiljem Roosikrantsi 10a Õigusbüroos A.E. OU 
ning samal perioodil valdavalt ka vormistas klienti
de arved õigusbüroo kaudu, millega rikkus aetavate 
asjade registreerimise ja õigusabi eest tasu arvestamise 
kehtivat korda. Vandeadvokaadi vanemabi A.E. ei 
olnud 10.01.2001. a. seisuga esitanud avaldust A.E. 
Õigusbüroo OÜ likvideerimiseks, nimetatud äriühing 
asus samal aadressil advokaadibürooga, kus A.E. töö
tas (Roosikrantsi 10a), õigusbüroo jätkas õigusabi 
osutamist äriühingute asutamisel ja registreerimisel.

Vandeadvokaadi vanemabi A.E. rikkus seadust 
Eesti Advokatuuri kohta § 13 lg 1 Eesti Advokatuuri 
põhikirja § 32 lg 1:

Vandeadvokaadi vanemabi A.E. on tegutsenud A.E. 
Õigusbüroo OÜ juristina, millega rikkus Eesti Advo
katuuri Eetikakoodeksi § 4 lg 4;

Vandeadvokaadi vanemabi A.E., vormistades 
klientidele Õigusabi arveid läbi õigusbüroo, s.o. õigus
büroo nimel, kahjustas klientide huve, kuna välistas 
Seaduse Advokatuuri kohta § 10 (Advokaadi tegevu
se tagatised) kohaldamise nende klientide osas, kes 
õigusabi eest tasusid A.E. Õigusbüroole ning Eetika
koodeksi § 5 lg 4, kuna võimaldas kõrvalistel isikutel 
(Õigusbüroo töötajatel) juurdepääsu kliendi asjaaja
mise dokumentidele;

Advokaadibüroo T.L. omanikuna ja vandeadvo
kaadi vanemabi A.E. juhendajana võimaldas T.L. 
A.E-1 klientidele vastuvõttu Õigusbüroos ning klien
tide arvete vormistamist õigusbüroo kaudu.

Aukohus otsustas tunnistada vandeadvokaadi va
nemabi A.E. süüdi Eesti Advokatuuri advokaadi te
gevust reguleeriva seaduse, põhikirja ja eetikakoodek-
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si sätete rikkumisega toimepandud distsiplinaarüleas
tumises ning määrata A.E-le distsiplinaarkaristuseks 
noomitus.

Aukohus otsustas juhtida vandeadvokaat T.L-i tä
helepanu puudustele tema poolt vandeadvokaadi va
nemabi A.E. juhendamisel kodanike vastuvõtu korral
damisel ja asjaajamise dokumentide vormistamisel ning 
vandeadvokaat Ä.R-i tähelepanu vajadusele jälgida, et 
vandeadvokaadi vanemabi A.E. tegevus oleks kooskõ
las advokaadi tegevust reguleerivate õigusnormidega.

2

Aukohus koosseisus Kaido Pihlakas (esimees) ja au
kohtu liikmed Tõnu Liivik, Liina Linsi, Mart Missik 
ja Siiri Schneider arutas 10.01.2001. a., 26.03.2001. 
a. ja 28.04.2001. a. istungitel vandeadvokaat M.H. 
kohta Eesti Advokatuuri juhatuse poolt algatatud 
distsiplinaarasja materjale ning tegi kindlaks:

I Eesti Advokatuuri juhatus 11.04.2000. a. otsuse
ga nr. 8 saatis aukohtule M.B. kaebuse vandeadvokaat 
M.H. tegevuse peale.

oma kirjalikus seletuses Eesti Advokatuuri 
juhatusele (laekus 5.12.1999. a. nr. 124) teatas, et ad
vokaat M.H. on venitanud tema asjade ajamisega, ei 
ole olnud korrektne kohtuasja edasilükkamisel Tal
linna Linnakohtus 07.10.1999. a., M.B-1 on olnud ras
kusi advokaadiga kontakteerumisel, advokaat on raha 
vastu võtnud kviitungiteta ning ei ole täies ulatuses 
tagastanud majaosa müügist saadud raha.

M.B.
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M.B. väitis oma kirjalikus seletuses: “... majaosa 
ostu-miiügi tehingu sõlmimise juures ma ise olla ei 
saanud. Ma tegin hr. H.-le notariaalse volituse all- 
kirjastamaks leping ja vastu võtmaks lepingujärg
ne summa 130.000 krooni, mida ta ka tegi. Avasin 
Eesti Ühispangas spetsiaalselt arve (protsent oli seal 
tol ajal parim), kuhu palusin hr. H.-l kanda 100.000 
krooni ja 30.000 krooni minu arvele Hansapangas. 
Kuna raha õigeaegselt Ühispanka ei laekunud, tuli 
seal arve sulgeda ja võtta välja sinna laekunud 
32.955 krooni. Hiljem on hr. H.-lt Hansapanka lae
kunud 65.000 krooni, seega ühetekokku 97.955 kroo
ni. Korduvatele lubadustele vaatamata pole ma seda 
raha näinud siiani.”

Aukohtu 8.11.2000. a istungil selgitas M.B.: 44Voli
tus oli notariaalne. Majaosa maksumus oli 130 tu
hat krooni. Kuna panga protsendid olid suuremad 
kui praegu, siis ütlesin, et 100 tuhat krooni panna 
lihtsalt seisma tähtajalise hoiusena Ühispanka. 30 
tuhat krooni palusin panna Hansapanka. Selline oli 
minu palve.” Aukohtu küsimusele, miks on 30 tuhat 
talle (M.B-le) vähem üle kantud, vastas M.B.: “See 
raha on minu oma ja advokaat peab seda rahulikult 
oma tasuks juba mitu aastat. Loomulikult tahan 
seda raha tagasi.”

Vandeadvokaat M.H. oma kirjalikus seletuses 
16.03.2000. a. Eesti Advokatuuri juhatusele ning sele
tustes aukohtu istungitel ei eita kliendi raha kinnipi
damise fakti. 16.03.2000. a. kirjalikus seletuses selgitas 
advokaat M.H., et kliendi raha kinnipidamisel “...ka
sutasin AOS § 321 p 5 tulenevat kinnipidamisõigust 
osale M.B. üldvolikirja alusel võõrandatud vara 
müügist laekunud rahale”. Aukohtu 31.05.2000. a.
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istungil advokaat M.H. selgitas, et tal ei olnud M.B-ga 
õigusabilepingut vormistatud ja ta tegutses majaosa 
müümisel üldvolikirja alusel. Tal puudus kliendiga 
kirjalik kokkulepe, et võib kliendile laekuvast rahast 
osa jätta büroo arvele õigusabi eest.

Advokaat M.H. poolt esitatud sissemakseorderite 
alusel on ta 20.03.1998. a. tasunud oma advokaadi
büroo arvele 12.000 krooni ja 27.03.1998. a. tasunud 
118.000 krooni. Vastavalt Hoiupanga konto nr. 
1120156697 väljavõttele on Advokaadibüroo H. arvele
laekunud 27.03.1998. a. 118.000 krooni märkusega 
“M.B., seoses ostu-müügi lepinguga 27.03.98”. Advo
kaat M.H. esitas oma käitumise õigustamiseks aukoh
tule arve 02.11.1999. a. nr. 162 M.B-le summas 35.400
krooni, kuid sellise arve saamist M.B. eitab.

Aukohus leidis, et ei ole usaldusväärseid tõendeid, 
et vandeadvokaat M.H. oleks jätnud õigusabi eest 
M.B-lt saadud raha nõuetekohaselt büroo kassasse 
vormistamata ning et oleks tegutsenud ebakorrektselt 
7.10.1999. a. kohtuistungi edasilükkamisel.

Aukohus leidis, et vandeadvokaat M.H. on toime 
pannud distsiplinaarüleastumise ja kutse-eetika nõue
te rikkumise, kuna ilma kliendi volituse, lepingu või 
seadusliku aluseta hoiab kinni oma kliendi M.B. raha 
32.045 krooni, milline summa laekus tema büroo ar
vele kliendi nimel tehtud ostu-müügi tehinguga 
27.03.1998. a.

II Aukohus tegi kindlaks, et Eesti Advokatuuri ju
hatuse 12.12.2000. a. otsusega algatati vandeadvokaat 
M.H. suhtes distsiplinaarasi seoses oma abi R.K. ju
hendamata jätmisega. Eesti Advokatuuri kvalifikat
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sioonikomisjoni 20.11.2000. a. otsuse kohaselt R.K. 
kutsesobivus ei vasta vandeadvokaadi abile esitatava
tele nõuetele.

Kvalifikatsioonikomisjon leidis, et vandeadvokaat 
M.H. ei ole oma abi nõuetekohaselt juhendanud, ei ole 
kontrollinud abi poolt koostatud õigusdokumente ega 
osundanud neis esinevatele vigadele. Kvalifikatsiooniko
misjoni istungil R.K. selgitas, et tema kutsetegevuses esi
nevad puudused on tingitud ka sellest, et tema juhen
daja vandeadvokaat M.H. ei ole teda nõuetekohaselt 
juhendanud. Vandeadvokaat M.H. esitas aukohtule 
19.02.2001. a. R.K. täiendava kirjaliku seletuse. Uue se
letuse kohaselt olid R.K. kutsealased puudused tingitud 
sellest, et tal oh liiga kõrge eneseusk, soov olla iseseisev 
ja ta ei pöördunud patrooni poole. Aukohus leidis, et 
puuduvad alused kahelda Advokatuuri kvalifikatsioo
nikomisjoni 20.11.2000. a. järelduste Õigsuses.

III Aukohus tegi kindlaks, et Eesti Advokatuuri 
juhatus oma 30.10.2000. a. otsusega saatis aukohtule 
lahendamiseks Viimsi Vallavalitsuse järelepärimise, 
millise materjalidest nähtub, et vandeadvokaadi M.H. 
abi K-EK. on koostanud oma nimel hagiavalduse AS- 
le Ewita Baltic. Hagiavaldusele oli lisatud esindaja 
order-volikiri. Aukohtule on esitatud Advokaadibü
roo H. order-volikiri 05.10.2000. a. nr. 137, mille alu
sel AS Ewita Baltic volitab K-P.K-d teda esindama 
Harju Maakohtus Viimsi valla vastu. Order-volikir- 
jale on alla kirjutanud advokaadibüroo juhataja ning 
vandeadvokaat M.H. on aukohtule kinnitanud, et 
orderil on tema allkiri.

Seadus Eesti Advokatuuri kohta § 7 lg 4 alusel 
saab vandeadvokaadi abi ainult juhatuse sellekoha
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se otsuse alusel ja patrooni juhendamisel iseseisvalt 
õigusabi osutada. Vandeadvokaadi abi K-PK. osas ei 
olnud Eesti Advokatuuri juhatus teinud otsust talle 
iseseisva õigusabi andmise lubamise kohta.

Vandeadvokaat M.H. seletusega leidis täiendavalt 
kinnitust, et ta andis korralduse vormistada K-P.K. 
nimele order-volikiri. Asjaolu, et vandeadvokaat M.H. 
korraldusel oli vormistanud samal kuupäeval ja sama 
registreerimisnumbriga order-volikiri ka tema enda 
nimele AS Ewita Baltic esindamiseks Harju Maakoh
tus, ei kummuta asjaolu, et vandeadvokaat M.H. kor
raldusel tema abi K-PK. osutas kliendile õigusabi rik
kudes seadusega kehtestatud korda (Seadus Eesti 
Advokatuuri kohta § 7 lg 4).

Aukohus leidis, et vandeadvokaat M.H. on toime 
pannud distsiplinaarüleastumisi ja kutse-eetika rik
kumisi. Distsiplinaarkaristuse mõistmisel arvestas 
aukohus toimepandud distsiplinaarüleastumiste ras
kust ja iseloomu, kutse-eetika nõuete rikkumise asja
olusid, vandeadvokaat M.H. suhtumist toimepandud 
distsiplinaarüleastumistesse ja kutse-eetika rikkumis- 
tesse ning eriti sellega, et jättis kliendiga vormistamata 
õigusabi lepingu ning mitte tagastades kliendile kuu
luvat raha, on vandeadvokaat M.H. oma ebaeetilise 
käitumisega kahjustanud Eesti advokaatide ja Eesti 
Advokatuuri mainet. Vandeadvokaat M.H. distsipli
naarkaristuse valikul arvestas aukohus ka asjaoluga, 
et teda ei ole varem distsiplinaarkorras karistatud 
ning otsustas määrata M.H-le distsiplinaarüleastumiste 
ja kutse-eetika rikkumiste eest distsiplinaarkaristu
seks advokaadi kutsetegevuse keelamise kolmeks (3) 
kuuks.
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Eesti Advokatuuri Aukohus koosseisus Toomas Luha
äär, Ago Kutsar, Kaido Pihlakas, Siiri Schneider ja 
Jaan Lindmäe ning sekretär Helgi Karma, vandead
vokaadi abi G.M-i osavõtul arutas aukohtu istungitel 
30.07.2001. a., 17.09.2001. a. ja 10.10.2001. a. Eesti 
Advokatuuri juhatuse 03.07.2001. a. ettepaneku alu
sel G.M-i suhtes algatatud distsiplinaarasja.

Aukohus, olles ära kuulanud vandeadvokaadi abi 
G.M-i, vandeadvokaat M.M-i ja AS Ceosil pankroti
halduri vandeadvokaadi vanemabi T.E. seletused ja 
uurinud kirjalike materjalidena esitatud:

A.K. järelepärimist 16.04.2001. a. Eesti Advokatuu
ri juhatusele, G.M-i seletuskirja 11.06.2001. a. Eesti 
Advokatuuri juhatusele, A.K. volikirju G.M-ile 
22.06.2000. a. ja 15.08.2000. a. ning A.K. kirju M.M-i 
advokaadibüroole 4.07.2000. a. ja 15.08.2000. a., 
õigusteenuse lepingut M.M-i advokaadibüroo ja AS 
Ceosil vahel 23.03.2000. a., 9 advokaadibüroo orde
rit AS Ceosil esindamiseks, juriidilise teenindamise 
lepingut 23.03.2000. a. OÜ Livrello ja AS Ceosil va
hel, OÜ Livrello B-kaarti, AS Ceosil pankrotihaldu
ri T.E. vastust 27.06.2001. a. Eesti Advokatuuri juha
tuse järelepärimisele,

tegi kindlaks:

I Eesti Advokatuuri juhatuse 03.07.2001. a. otsu
sega nr. 4 tehti aukohtule ettepanek Advokaadibüroo 
M.M. vandeadvokaadi abi G.M-i suhtes aukohtume- 
netluse algatamiseks.

04.06.2000. a. laekus Eesti Advokatuuri juhatuse-
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le A.K. poolt järelepärimine, mille kohaselt G.M. esin
das AS Ceosil pankrotimenetluses nii võlgniku kui ka 
erinevate võlausaldajate huve, kes on erinevate ja 
teineteist kahjustavate huvidega. Kaebuse esitaja ar
vates on advokaat andnud talle väärinformatsiooni ja 
sisuliselt teda petnud, mida tõendab see, et ta võttis 
originaallepingud ning ei andnud neid pankrotihal
durile edasi. Pöördumises märgitakse, et advokaat 
soovitas õigusteenuse eest maksta sularahas ilma 
tšekita või siis OU Livrello arveldusarvele.

Advokatuuri juhatusele antud kirjaliku seletuse ja 
aukohtu istungil antud seletuste kohaselt G.M. A.K. 
firmat Thompson Trading Ltd. AS Ceosil pankroti
menetluses esindanud ei ole. G.M. väitis, et koostas 
küll 22.06.2000. a. Thompson Trading Ltd. esindami-

allkirja, kuidseks volikirja ja andis sellele ka oma 
vaatamata sellele ta Thompson Trading Ltd. pankro
timenetluses esindanud ei ole.

04.07.2000. a. kirjas palub A.K. lepingu Thompson 
Trading Ltd. ja advokaadibüroo vahel lõpetada ja lu
bab tasuda AS Ceosil pankrotimenetluses tehtud töö 
eest. 15.07.2000. a. koostas G.M. A.K-le uue volikirja 
tema kui eraisiku esindamiseks AS Ceosil pankrotime
netluses. Samal kuupäeval lõpetas A.K. kirjaga G.M-le 
antud volikirja ja lubas tasuda tehtud töö eest.

Pankrotihaldur T.E. seletuse kohaselt on tema 
mäletamist mööda G.M. Thompson Trading Ltd. do
kumente isiklikult pankrotihaldurile toimetanud, kuid 
käsiposti vastuvõtmist kirjalikult ei fikseeritud. Tema 
arvates on AS Ceosil pankrotimenetluses võlgniku ja 
võlausaldajate samaaegse esindamise korral tegemist 
huvide vastuoluga. Thompson Trading Ltd-d esindas 
AS Ceosil võlausaldajate koosolekul A.K. isiklikult.
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Eelkirjeldatud seletustest ja uuritud dokumentidest 
nähtus, et vandeadvokaadi abi G.M. on AS Ceosil 
pankrotimenetluses esindanud samaaegselt võlgnikku 
ning viit võlausaldajat (sealhulgas Thompson Trading 

on oluliselt erinevad ja vastukäi
vad. Huvide konflikti olemus seisneb antud juhul 
ainuüksi selles, et võlgnik oli seisukohal, et tegemist 
ei ole pankrotiga ning võlausaldajad olid seisukohal, 
et tegemist on võlgniku pankrotis olekuga.

Aukohus leidis, et G.M., koostades ja vastu võttes 
Thompson Trading Ltd-lt volikirja, asus kliendi hu
vides asja ajama ja tegi seda kuni volikirja tagasivõt
miseni 04.07.2000. a.

Kuni 19.04.2001. a. kehtinud Seaduse Eesti Advo
katuuri kohta § 8 lg 4 kohaselt ei tohtinud advokaat 
vastu võtta kliendi ülesannet õigusabi andmiseks, kui 
ta annab õigusabi isikule, kelle huvid on vastuolus 
kliendi huvidega. Kehtiva Advokatuuriseaduse § 44 
lg 4 kohaselt ei või advokaat õigusteenust osutada, kui 
ta samas asjas on osutanud või osutab õigusteenust 
kliendi huvidega vastuolus olevale isikule või kui sea
duse kohaselt ei ole lubatud õigusteenust osutada.

TsMS § 88 lg 2 kohaselt ei või isik olla esindajaks, 
kui ta selles asjas on andnud õigusabi isikule, kelle 
huvid on esindatavate huvidega vastuolus.

Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi § 13 lg 1 koha
selt ei tohi advokaat samas asjas esindada või kaitsta 
kahte või enamat klienti või osutada neile muud 
õigusteenust, kui nende huvid on vastuolus või on oht, 
et selline vastuolu võib tekkida (huvide konflikt). 
Osundatud paragrahvi lg 3 kohaselt võib advokaat 
osutada õigusteenust mitmele isikule samas asjas, kui 
kõik kliendid selleks ühiselt soovi avaldavad ning ei

Ltd-d), kelle huvid
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esine huvide konflikti. Sel juhul ei või advokaat hil
jem samas asjas osutada õigusteenust ainult ühele 
kliendile.

Aukohus asus seisukohale, et antud juhul pankro
timenetluses samaaegselt võlgniku ja võlausaldajate 
esindamine ning huvide konflikt toi kaasa A.K. poolt 
kaebuse esitamise Eesti Advokatuuri liikme tegevuse 
peale.

Aukohus leidis, et vandeadvokaadi abi G.M. pani 
toime distsiplinaarüleastumise ja kutse-eetika rikku
mise ajavahemikus 23.03.2000. a. kuni 04.07.2000. a. 
esindades samaaegselt pankrotimenetluses võlgnikku 
AS Ceosil ja võlausaldajat Thompson Trading Ltd., 
kelle huvid olid vastuolus võlgniku huvidega.

Advokatuuriseaduse § 19 lg 5 kohaselt ei või dist
siplinaarkaristust määrata kui distsiplinaarsüüteo toi
mepanemisest on möödunud üle aasta. Sel põhjusel ei 
määranud Aukohus G.M-le distsiplinaarkaristust.

II Distsiplinaarasja menetlemise käigus esitas van
deadvokaadi abi G.M. aukohtule õigusteenuse lepin
gu 23.03.2000. a., millest nähtus, et AS Ceosil esinda
mise eest osutatud Õigusteenuse eest tasumine toimub 
OU-le Livrello, mille juhatuse ainuliikmeks on G.M. 
Peale advokaadibüroo Õigusteenuse lepingu on AS-iga 
Ceosil sõlmitud 23.03.2000. a. juriidilise teenendamise 
leping OÜ-ga Livrello, mille punkt 3.4. kohaselt on 
selle kehtivuse tähtajaks tsiviilasjas nr. 
tehtud otsuse jõustumine. Käesoleva ajani nimetatud 
tsiviilasi jõustunud ei ole. Harju Maakohtu 11.09.2001. 
a. määrusest nähtub, et AS Ceosil esindajaks kohtu
vaidluses on G.M.

2/1-1340/00
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Aukohtu istungil võttis G.M. omaks, et seoses AS 
Ceosil esindamisega pankrotimenetluses pole advo
kaadibüroole laekunud osutatud õigusabi eest raha. 
Ta möönab, et on eiranud advokaadi tegevust regu
leerivaid sätteid, mille kohaselt advokaat tohib tegut
seda oma kutsetöös ainult advokaadibüroos. Advokaa
dibüroo juhataja M.M. kinnitas kohtuistungil fakti, et 
G.M. on õigusteenuseid osutanud OÜ Livrello kaudu.

Aukohus leidis, et vandeadvokaadi abi G.M. on 
toime pannud distsiplinaarüleastumise ja kutse-eeti- 
ka rikkumise sellega, et on õigusteenust osutanud OÜ 
Livrello kaudu ning väljaspool advokaadibüroo raa
matupidamist, millega on rikkunud Advokatuurisea- 
duse § 49 lg 1 sätteid, mille kohaselt advokaat osutab 
Õigusteenust advokaadibüroo kaudu.

Eesti Advokatuuri kodukorra § 20 kohaselt peab 
advokaat oma õiguste teostamisel ja kohustuste täit
misel advokatuuri suhtes käituma vastavalt seaduste 
ja teiste õigusaktide, sealhulgas advokatuuri organi
te Õigusaktide ja otsuste ning kutse-eetika nõuetele. 
Advokaat peab teostama oma õigusi ja täitma kohus
tusi advokatuuri suhtes heas usus.

Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi § 17 lg 1 koha
selt tasu suurus ja vorm õigusteenuse osutamise eest 
(advokaaditasu) määratakse kokkuleppel kliendiga ja 
sätestatakse õigusteenuse lepingus.

Distsiplinaarkaristuse määramisel arvestas auko
hus distsiplinaarüleastumise märkimisväärset raskust 
ja selle iseloomu, kutse-eetika elementaarsete nõuete 
rikkumise asjaolu, patroonipoolse kontrolli puudumist 
juhendatava tegevuse üle, aga ka vandeadvokaadi abi 
G.M-i suhtumist aukohtus tema poolt toimepandud
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distsiplinaarüleaslumisse ja kutse-eetika rikkumisse 
ning seda, et ta oma ebaeetilise käitumisega on kah
justanud Eesti advokaatide ja Eesti Advokatuuri 
mainet. Vandeadvokaadi abi G.M-i distsiplinaarkaris
tuse valikul arvestas aukohus ka asjaoluga, et teda ei 
ole vareni distsiplinaarkorras karistatud ning määras 
G.M-ile toimepandud distsiplinaarüleastumise ja kut
se-eetika rikkumise eest distsiplinaarkaristuse — kut
setegevuse peatamise kolmeks (3) kuuks.

4

Eesti Advokatuuri aukohus koosseisus Toomas Luha
äär, Kaido Pihlakas, Siiri Schneider ja Jaan Lindmäe 
ning sekretär Helgi Karma, vandeadvokaadi M.M. 
osavõtul arutas aukohtu istungil 05.12.2001. a. aukoh
tu 10.10.2001. a. määrusega M.M-i suhtes algatatud 
distsiplinaarasja.

Aukohus, olles ära kuulanud vandeadvokaadi 
M.M-i seletuse ja uurinud kirjalike materjalidena 
esitatud:

juriidilise teenindamise lepingut 23.03.2000. a. OÜ 
Livrello ja AS Ceosil vahel, OÜ Livrello B-kaarti ja 
muid asjakohaseid tõendeid,

tegi kindlaks:

10.10.2001. a. toimunud aukohtu istungil selgus, et 
Advokaadibüroo M.M. vandeadvokaadi abi G.M. on 
rikkunud Advokatuuriseaduse § 49 lg 1 sätteid, mille 
kohaselt advokaat osutab õigusteenust advokaadibü-
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roo kaudu. Oigusteenuse osutamine väljaspool advo
kaadibüroo raamatupidamist toimus advokaadibüroo 
juhataja vandeadvokaat M.M-i seletuse kohaselt tema 
nõusolekul.

Vandeadvokaadi abi G.M. esi tas aukohtule õigus - 
teenuse lepingu 23.03.2000. a., millest nähtub, et AS 
Ceosil esindamise eest osutatud õigusteenuse eest ta
sumine toimub OU-le Livrello, mille juhatuse ainuliik- 
meks on G.M. Aukohtu istungil võttis G.M. omaks, et 
seoses AS Ceosil esindamisega pankrotimenetluses 
pole advokaadibüroole laekunud osutatud õigusabi 
eest raha. Ta võttis omaks, et eiras advokaadi tegevust 
reguleerivaid sätteid, mille kohaselt advokaat tohib 
tegutseda oma kutsetöös ainult advokaadibüroo kau
du ja tegi seda oma patrooni teadmisel. Vandeadvo
kaat M.M. kinnitas 05.12.2001. a. kohtuistungil fakti, 
et G.M. on tema nõusolekul õigusteenust osutanud 
mitte läbi advokaadibüroo, vaid OU Livrello kaudu. 
Ta avaldas, et kahetseb toimunut ning on korralda
nud asjaajamise advokaadibüroos peale G.M. asja 
arutamist aukohtus selliselt, et teenuste osutamine ja 
tasustamine Õigusteenuste eest käib ainult läbi advo
kaadibüroo raamatupidamise.

Aukohus leidis, et vandeadvokaat M.M. on toime 
pannud distsiplinaarüleastumise ja kutse-eetika rik
kumise sellega, et on võimaldanud oma juhendataval 
G.M-il õigusteenust osutada väljaspool advokaadibü
rood, OU Livrello kaudu, millega on rikkunud advo- 
katuuriseaduse § 49 lg 1 sätteid, mille kohaselt advo
kaat osutab õigusteenust advokaadibüroo kaudu.

Eesti Advokatuuri kodukorra § 20 kohaselt peab 
advokaat oma õiguste teostamisel ja kohustuste täit
misel advokatuuri suhtes käituma vastavalt seaduste
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ja teiste Õigusaktide, sealhulgas advokatuuri organi
te õigusaktide ja otsuste ning kutse-eetika nõuetele. 
Advokaat peab teostama oma õigusi ja täitma kohus
tusi advokatuuri suhtes heas usus.

Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi § 17 lg 1 koha
selt tasu suurus ja vorm õigusteenuse osutamise eest 
(advokaaditasu) määratakse kokkuleppel kliendiga ja 
sätestatakse õigusteenuse lepingus.

Distsiplinaarkaristuse määramisel arvestas auko
hus distsiplinaarüleastumise iseloomu, kutse-eetika 
nõuete rikkumise asjaolusid, aga ka vandeadvokaadi 
M.M-i puhtsüdamlikku kahetsust aukohtus asja aru
tamisel tema poolt toimepandud distsiplinaarüleastu
mise suhtes ja kutse-eetika rikkumise suhtes ning seda, 
et puuduste likvideerimine advokaadibüroo tegevu
ses kohtuistungi toimumise ajaks on hinnatav tegev- 
kahetsusena. Samuti arvestas aukohus asjaoluga, et 
M.M-i ei ole varem distsiplinaarkorras karistatud.

Aukohus otsustas tunnistada M.M-i süüdi distsip
linaarüleastumise ja kutse-eetika rikkumise eest ning 
määrata M.M-ile distsiplinaarkaristuseks noomitus.
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ÕNNITLEME

Auväärseid juubilare, vandeadvokaate:

Valvo Roosmaa 
Hasso Lepik 

Ellinora Mänd 
Lembit Viitas 

Peeter Persidski 
Ants Pinding

75
75
75
70

70
70

Kauaaegseid advokaate, pensionäre

Liidia Rein 
Eugenia Piel 
Anna Luka

80
75

75

Vandeadvokaate:

Arvo Junti

Riikliku autasu V klassi Riigivapi teenete märgi saa
mise puhul

Abti Kõo

Riikliku autasu V klassi Riigivapi teenete märgi 
rnise puhul

(Vabariigi Presidendi 04. veebruari 2002. a. otsus nr. 97)

saa-

50. tööjuubeli puhul: 

Dagmar Saks 

Aleksander Glikman
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KRIMINAALMENETLUSE KOODEKSI JA 
ADVOKATUURISEADUSE MUUTMISE SEADUS 

RT I 200L 102, 676□
Välja kuulutatud 

Vabariigi Presidendi 
27. detsembri 2001. a 

otsusega nr 77

Vastu võetud 19. detsembril 2001. a

§ 1. Kriminaalmenetluse koodeksi muutmine
Kriminaalmenetluse koodeksi (ENSV ÜT 1961, 1, 4 ja 
lisa; RT I 2000, 56, 369; 75, õiend; 84, 533; 86, 542; 
2001, 3, 9; 53, 306 ja 313; 56, 333; 65, 378) § 1451 
muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 1451. Läbiotsimise ja võetuse tingimused 
notaribüroos ja advokaadibüroos

(1) Notariaaltoimingu või muud notariaaltoimingu 
saladust sisaldavad dokumendid ja advokaadi poolt 
õigusteenuse osutamisega seotud teabekandjad on 
puutumatud.

(2) Kui notaribüroo või advokaadibüroo läbiotsimi
ne või seal võetuse toimetamine puudutab käesoleva 
paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabekandjaid, on 
menetlustoimingu läbiviimine lubatud ainult maa- või 
linnakohtu määruse alusel.
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(3) Notaribüroo või advokaadibüroo läbiotsimise või 
võetuse juures peab viibima notar või advokaat, kes 
käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumente 
valdab, ja kui see ei ole võimalik, siis teine notar või 
advokaat, kes samas büroos tegutseb või selle kaudu 
õigusteenust osutab.»

§ 2. Advokatuuriseaduse muutmine
Advokatuuriseaduses (RT I 2001, 36, 201) tehakse 
järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 täiendatakse punktiga V järgmises 
sõnastuses:

« 7') otsustab põhjendatud juhtudel advokaadile 
käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 4 ning § 36 
lõike 1 punktis 8 nimetatud loa andmise;»;

2) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõ
nastatakse järgmiselt:

« 4) on avalikus teenistuses, töötab töö- või teenistus
lepingu alusel, kuulub ilma advokatuuri juhatuse 
loata äriühingu, välja arvatud advokaadiühingu ju
hatusse või nõukogusse või on välismaa äriühingu fi
liaali, välja arvatud välismaa advokaadiühingu filiaa
li juhataja, ettevõtja esindusõigust omav osanik või 
ettevõtja prokurist;»;

3) paragrahvi 36 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõ
nastatakse järgmiselt:
« 8) advokaat on asunud tööle töö- või teenistuslepin
gu alusel, on nimetatud ilma advokatuuri juhatuse 
loata äriühingu, välja arvatud advokaadiühingu ju
hatusse või nõukogusse või on määratud välismaa 
äriühingu filiaali, välja arvatud välismaa advokaadi
ühingu filiaali juhatajaks, ettevõtja esindusõigust 
omavaks osanikuks või ettevõtja prokuristiks.»;
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4) paragrahvi 43 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse 
järgmiselt:

« (3) Advokaadi poolt Õigusteenuse osutamisega seo
tud teabekandjad on puutumatud.»;

5) paragrahvi 43 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse 
järgmiselt:

« (5) Advokaati ei või kutsetegevusest tulenevatel as
jaoludel kinni pidada, läbi otsida ega vahistada, väl
ja arvatud maa- või linnakohtu määruse alusel. Ad
vokaadi kutsetegevusest tulenevatel asjaoludel ei või 
läbi otsida ka advokaadibürood, mille kaudu ta 
õigusteenust osutab.»;

6) paragrahvi 44 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 
järgmises sõnastuses:

« 4) hoidma õigusteenuse osutamisega seotud teabe
kandjad lahus muudest tema valduses olevatest tea
bekandjatest.»;

7) paragrahvi 49 täiendatakse lõikega 6 järgmises 
sõnastuses:

« (6) Advokaadibüroos ei või tegutseda muu ettevõt
ja ega välismaa äriühingu filiaal peale advokaadi- 
ühingu või välismaa advokaadiühingu filiaali. Nime
tatud keelu rikkumise korral määratakse füüsilisest 
isikust ettevõtjast advokaadibüroo pidajale või advo
kaadibürood pidava advokaadiühingu juhatajast 
vandeadvokaadile § 19 lõike 2 punktides 3 või 4 et
tenähtud distsiplinaarkaristus.»;

8) paragrahvi 82 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse 
järgmiselt:

« (4) Kuni 2003. aasta 1. jaanuarini kehtestab riigi 
poolt õigusabi eest makstava tasu arvestamise alused,

QQ



maksmise korra ja tasumäärad justiitsminister, kuu
lanud ära advokatuuri juhatuse seisukoha.»;

9) seadust täiendatakse §-ga 821 järgmises sõnastuses:

« § 821. Advokaadi tegevuspiirangute rakenda
mine
(1) Äriühingu juhatusse või nõukogusse kuuluv või 
välismaa äriühingu filiaali juhatajaks olev või ette
võtja esindusõigust omav osanik või ettevõtja proku
ristiks olev advokaat on kohustatud end ettevõtja või 
filiaali juhtimisest taandama või taotlema advokatuuri 
juhatuselt luba osaleda ettevõtja või filiaali juhtimi
ses. Advokatuuri juhatuse luba ei ole vaja advokaa
diühingu või välismaa advokaadiühingu filiaali juh
timises osalemiseks.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel äriühingu 
juhatuse liikmete, välismaa äriühingu filiaali juhata
ja, ettevõtja esindusõigust omavate osanike või ette
võtja prokuristi andmete muutmise äriregistrisse 
kandmiseks peab avaldus olema äriregistri pidajale 
esitatud hiljemalt 2003. aasta 1. jaanuariks, kui ad
vokaat ei ole selleks ajaks saanud advokatuuri juha
tuselt luba osaleda ettevõtja või filiaali juhtimises. 
Nimetatud andmete muutmise äriregistrisse kandmist 
riigilõivuga ei maksustata.

(3) Advokaadibüroos tegutseva ettevõtja ja välismaa 
äriühingu filiaali, välja arvatud advokaadiühingu või 
välismaa advokaadiühingu filiaali tegevus advokaa
dibüroos tuleb lõpetada hiljemalt 2003. aasta 1. jaa
nuariks.»

10) paragrahvi 83 lõige 2 muudetakse ja sõnastatak
se järgmiselt:
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« (2) Käesoleva seaduse § 9 punkt 10 ja § 60 lõige 6 
jõustuvad 2003. aasta 1. jaanuaril.»

§ 3. Käesoleva seaduse § 2 punktid 8 ja 10 jõustuvad 
Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI
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EESTI ADVOKATUURI KODUKORD
S

Eesti Advokatuuri üldkogu on käesoleva “Eesti Ad
vokatuuri kodukorra” (edaspidi kodukord) vastu 
võtnud 24. mail 2001. a. Tallinnas “Advokatuurisea- 
duse” (RT I 2001, 36, 201) § 9 punkti 5 alusel.

1. PEATÜKK 
ÜLDSÄTTED

§ 1. Eesti Advokatuur

(1) Advokatuur tegutseb “Advokatuuriseaduse” (RT 
I 2001, 36, 201) alusel (edaspidi advokatuuri seadus).

(2) Advokatuuri dokumendid vormistatakse “Asjaaja
miskorra ühtsete aluste” (RT I 2001, 20, 112) kohaselt.

§ 2. Eesti Advokatuuri nime tõlge

(1) Advokatuuri nime tõlge inglise keeles on Estonian 
Bar Association.

(2) Advokatuuri nime tõlge prantsuse keeles on 
Association des Avocats d "Estonie.

(3) Advokatuuri nime tõlge saksa keeles on 
Rechtsanwaltskammer EstJands.



(4) Advokatuuri nime tõlge vene keeles on ScTOHCKaa 
AflBOKaTypa.

§ 3. Advokatuuri asukoht

(1) Advokatuuri asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

(2) Advokatuuri postiaadress on advokatuuri juha
tuse aadress.

§ 4. Advokatuuri sümboolika

(1) Advokatuuril on oma sümboolika, mille kujundu
se ja kasutamise korra sätestab advokatuuri sümboo
lika statuut. Advokatuuri sümboolika statuudi võtab 
vastu advokatuuri üldkogu.

(2) Advokatuuril on oma lipp.

(3) Advokatuuril on sõõrikujuline 35-mm läbimõõdu
ga pitsat, mille keskel on advokatuuri sümbol ja ääres 
kiri “Eesti Advokatuur * Estonian Bar Association”. 
Advokatuuri organi pitsatil on lisaks eelnevale advo
katuuri organi nimi.

(4) Advokatuuril on esimehe ametiraha.

§ 5. Advokatuuri osalemine teistes juriidilistes 
isikutes

(1) Advokatuur võib omandada osalust ja lõpetada 
osalust teistes juriidilistes isikutes üldkogu otsusel, kui 
see on vajalik advokatuuri ülesannete täitmiseks.

(2) Advokatuur ei või olla täisühingu osanikuks või 
usaldusühingu täisosanikuks.



§ 6. Advokatuuri organid

(1) Advokatuuri organid on üldkogu, esimees, juha
tus, revisjonikomisjon, aukohus ja kutsesobivuskomis- 
jon. Advokatuuri üldkogu ja juhatus võivad moodus
tada nõuandva Õigusega komisjone, kes ei oma advo
katuuri organi õiguslikku seisundit.

(2) Advokatuuri organ lähtub oma tegevuses põhisea
dusest, advokatuuri seadusest ja teistest Õigusaktidest, 
sealhulgas advokatuuri organite õigusaktidest ning 
otsustest ja kodukorrast. Advokatuuri organid võivad 
oma tegevuse korraldamiseks vastu võtta reglemendi.

(3) Vandeadvokaat ei või tegutseda advokatuuri or
gani liikmena, kui tema kutsetegevus on peatatud.

(4) Advokatuuri organisse kuulumise eest ja advoka
tuuri organis kohustuste täitmise eest ei maksta tasu, 
kui juhatus ei otsusta teisiti. Advokatuuri esimehele 
makstakse esimehe ülesannete täitmise eest tasu juha
tuse poolt määratud suuruses ja korras. Advokatuu
ri organisse kuulumisega ja advokatuuri organis ko
hustuste täitmisega kaasnevad vajalikud ja tõendatud 
kulutused hüvitab advokatuur.

(5) Advokatuuri organi liige ei tohi talle advokatuuri 
organi liikmena teatavaks saanud saladuses hoitavat 
teavet avaldada, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti.

(6) Advokatuuri organite töökeeleks on eesti keel. Kui 
advokatuuri organile esitatakse võõrkeelseid doku
mente, korraldab advokatuuri kantsler (edaspidi 
kantsler) nende dokumentide tõlke eesti keelde, väl
ja arvatud juhul, kui advokatuuri organi kõik liik
med nõustuvad dokumendi tõlkimata jätmisega.
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2. PEATUKK
ADVOKATUURI LIIKMESUSE TEKKIMISE, 

PEATUMISE JA LÕPPEMISE KORD

§ 7. Üldsätted

(1) Advokatuuri liikmesus tekib, peatub ja lõpeb ju
hatuse otsuses sätestatud tähtajal, välja arvatud ad
vokatuuri seaduse § 17 lõikes 3 ja lõike 5 kolmandas 
lauses sätestatud juhul.

(2) Advokatuuri liikmesuse tekkimise, peatumise ja 
lõppemise sätestab seadus.

(3) Käesolev peatükk sätestab advokaadi kutsenime- 
tuse saamise korra.

§ 8. Advokatuuri liikmeks astumise avaldus

(1) Advokatuuri liikmeks astumiseks peab advoka
tuuri astuda soovija (edaspidi liikmekandidaat) esi
tama juhatusele kirjaliku avalduse.

(2) Advokatuuri liikmeks astumise avalduses kinni
tab liikmekandidaat, et ta vastab advokaadile seadu
ses esitatavatele nõuetele ja puuduvad tema advoka
tuuri liikmeks võtmist välistavad asjaolud.

(3) Advokatuuri liikmeks astumise avalduses peab 
märkima taotletava advokaadi kutsenimetuse.

(4) Advokatuuri liikmeks astumise avaldusele peab 
lisama järgmised dokumendid:

1) elulookirjeldus;

2) juriidilist kõrgharidust tõendava dokumendi 
ärakiri;

3) akadeemiline õiend eksamitulemuste kohta;
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4) akadeemilise kraadi ja/või teadusliku kutse ole
masolu korral kraadi ja/või kutset tõendavate 
dokumentide ärakirjad;

5) vandeadvokaadi nõusolek juhendajaks või pat
rooniks määramise kohta;

6) isikut tõendava dokumendi ärakiri;

7) kaks värvifotol suurusega 40 x 50 mm;

8) ärakirjad muudest dokumentidest, mis tõenda
vad liikmekandidaadi vastavust advokatuuri 
seaduses esitatud nõuetele.

(5) Juhatusel on õigus nõuda täiendavate dokumen
tide esitamist advokatuuri vastu võtmisel oluliste as
jaolude kohta.

§ 9. Advokatuuri liikmeks astumise avalduse 
menetlus juhatuse istungil

(1) Juhatus on kohustatud arutama advokatuuri liik
meks astumise avaldust ühe kuu jooksul alates liik
mekandidaadi dokumentide esitamisest juhatusele.

(2) Juhatus otsustab liikmekandidaadi lubamise ad- 
vokaadieksamile või sellest keeldumise. Advokaadi- 
eksamile lubamisest keeldumise otsus peab olema mo
tiveeritud ja selles peab sisalduma viide otsuse peale 
edasikaebamise korra kohta.

(3) Kui juhatus peab vajalikuks täiendavate andme
te esitamist, lükkab juhatus otsustamise edasi.

§ 10. Advokatuuri vastuvõtmise otsustamine

(1) Juhatus arutab advokatuuri vastuvõtmist ühe kuu 
jooksul alates kutsesobivuskonüsjoni poolt liikmekan
didaadi eksamitulemuste edastamisest juhatusele.



(2) Juhatus otsustab liikmekandidaadi vastuvõtmise 
advokatuuri või sellest keeldumise. Advokaatuuri 
vastuvõtmisest keeldumise otsus peab olema motivee
ritud ja selles peab sisalduma viide otsuse peale eda
sikaebamise korra kohta.

(3) Kantsler edastab viivitamata juhatuse otsuse ad
vokatuuri vastuvõtmise või sellest keeldumise kohta 
liikmekandidaadile ja tema juhendajaks või patroo
niks määramise kohta nõusoleku andnud vandeadvo
kaadile. Kantsler edastab viivitamata juhatuse otsu
se isiku advokatuuri vastuvõtmise kohta väljaandele 
“Ametlikud Teadaanded”.

§ 11. Kõrgema kutsenimetuse taotlemise avaldus

(1) Kõrgema kutsenimetuse saamiseks peab advokaat 
esitama juhatusele kirjaliku avalduse.

(2) Kõrgema kutsenimetuse saamise avalduses kinni
tab advokaat, et ta vastab kõrgema kutsenimetuse saa
miseks esitatavatele nõuetele.

(3) Kõrgema kutsenimetuse saamise avalduses peab 
märkima taotletava advokaadi kutsenimetuse.

(4) Kõrgema kutsenimetuse saamise avaldusele peab 
lisama elulookirjelduse, kaks värvifotol suurusega 
40 x 50 mm ja juhendaja või patrooni seisukoha aval
duse kohta.

§ 12. Kõrgema kutsenimetuse avalduse eelme
netlus

(1) Kantsler kontrollib kõrgema kutsenimetuse taot
lemise avalduse vastavust kehtestatud nõuetele.

(2) Kontrolli tulemusena esitab kantsler laekunud 
dokumendid juhatusele advokaadi kutsesobivusko-
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misjoni advokaadieksamile lubamise otsustamiseks 
või teeb advokaadile ettepaneku puuduste kõrvalda
miseks, määrates selleks tähtaja.

(3) Juhatus otsustab ühe kuu jooksul alates kõrgema 
kutsenimetuse taotlemise avalduse saamisest advokaa
di advokaadieksamile lubamise või sellest keeldumi
se. Advokaadieksamile lubamisest keeldumise otsus 
peab olema motiveeritud ja selles peab sisalduma viide 
otsuse peale edasikaebamise korra kohta.

§ 13. Kõrgema kutsenimetuse andmise otsusta
mine

(1) Juhatus arutab kõrgema kutsenimetuse andmist 
ühe kuu jooksul alates kutsesobivuskomisjoni poolt 
eksamitulemuste edastamisest juhatusele.

(2) Juhatus otsustab advokaadile kõrgema kutsenime
tuse andmise või sellest keeldumise. Kõrgema kutse
nimetuse andmisest keeldumise otsus peab olema mo
tiveeritud ja selles peab sisalduma viide otsuse peale 
edasikaebamise korra kohta.

(3) Kantsler edastab viivitamata juhatuse otsuse kõrge
ma kutsenimetuse andmise või sellest keeldumise kohta 
advokaadile ja tema juhendajale või patroonile.
(4) Kantsler edastab viivitamata juhatuse otsuse kõr
gema kutsenimetuse andmise kohta väljaandele “Amet
likud Teadaanded”.

§ 14. Advokatuuri liikmesuse peatamine

(1) Advokatuuri liikmesuse peatamise otsustab juha
tus advokaadi avalduse alusel või oma initsiatiivil. 
Advokatuuri liikmesuse peatamise otsus peab olema 
motiveeritud ja selles peab sisalduma viide otsuse 
peale edasikaebamise korra kohta.



(2) Advokaat on kohustatud esitama juhatusele kir
jaliku avalduse advokatuuri liikmesuse peatamise 
kohta, kui tema suhtes esineb advokatuuri liikmesuse 
peatamise alus vastavalt advokatuuri seaduse § 35 
lõikele 1.

(3) Juhatus on kohustatud arutama advokatuuri 
liikmesuse peatamise avaldust ühe kuu jooksul alates 
advokaadi poolt avalduse esitamisest juhatusele.

(4) Juhul, kui juhatus peab vajalikuks täiendavate 
andmete esitamist, lükkab juhatus otsustamise edasi 
ja teeb kantslerile ülesandeks advokaadile täiendava
te andmete esitamiseks ettepaneku tegemise.

(5) Kantsler edastab viivitamata juhatuse otsuse ad
vokatuuri liikmesuse peatamise või sellest keeldumi
se kohta advokaadile ja tema juhendajale või patroo
nile. Kantsler edastab viivitamata juhatuse otsuse isi
ku advokatuuri liikmesuse peatamise kohta väljaan
dele “Ametlikud Teadaanded7’.

§ 15. Advokaadi kutsetegevuse peatamine juha
tuse otsusega

(1) Juhatus võib otsustada advokaadi kutsetegevuse 
peatamise, kui tal on andmeid selle kohta, et advokaat 
on kriminaalasjas kahtlustatav, süüdistatav või koh
tualune. Advokaadi kutsetegevuse peatamise otsus 
peab olema motiveeritud ja selles peab sisalduma viide 
otsuse peale edasikaebamise korra kohta.

(2) Kantsler edastab viivitamata juhatuse otsuse advo
kaadi kutsetegevuse peatamise kohta advokaadile ja 
tema juhendajale või patroonile. Kantsler edastab vii
vitamata juhatuse otsuse advokaadi kutsetegevuse pea
tamise kohta väljaandele “Ametlikud Teadaanded”.
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§ 16. Advokaadi kutsetegevuse peatamine au
kohtu otsusega

(1) Aukohus võib otsustada advokaadi kutsetegevu
se peatamise aukohtumenetluse ajaks, kui see on dist- 
siplinaarsiiüteoasja ja advokaadi isikuomadusi arves
tades vajalik. Advokaadi kutsetegevuse peatamise ot
sus peab olema motiveeritud.

(2) Kantsler edastab viivitamata aukohtu otsuse ad
vokaadi kutsetegevuse peatamise kohta advokaadile 
ja tema juhendajale või patroonile ning väljaandele 
“Ametlikud Teadaanded”.

§ 17. Advokatuuri liikmesuse ja advokaadi 
kutsetegevuse taastamine

(1) Isik, kelle advokatuuri liikmesus või advokaadi 
kutsetegevus on peatatud, on kohustatud viivitamata 
teavitama juhatust advokatuuri liikmesuse või kutse
tegevuse peatamise aluse äralangemisest.

(2) Juhatus on kohustatud arutama advokatuuri 
liikmesuse või advokaadi kutsetegevuse peatamise 
aluse äralangemist mitte hiljem kui ühe kuu jooksul 
alates advokaadi poolt nimetatud asjaolust juhatuse 
teavitamist või muul viisil teada saamisest.

(3) Juhatus otsustab advokatuuri liikmesuse või ad
vokaadi kutsetegevuse taastamise. Advokatuuri 
liikmesuse või advokaadi kutsetegevuse taastamisest 
keeldumise otsus peab olema motiveeritud ja selles 
peab sisalduma viide otsuse peale edasikaebamise 
korra kohta.

(4) Juhul, kui juhatus peab vajalikuks täiendavate 
andmete esitamist, lükkab juhatus otsustamise edasi 
ja teeb kantslerile ülesandeks advokaadile täiendava-
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te andmete esitamiseks ettepaneku tegemise või and
mete välja nõudmiseks.

(5) Kantsler edastab viivitamata juhatuse otsuse ad
vokatuuri liikmesuse või advokaadi kutsetegevuse 
taastamise või sellest keeldumise kohta advokaadile 
ja tema juhendajale või patroonile ning väljaandele 
“Ametlikud Teadaanded”.

§ 18. Advokatuurist väljaarvamine

(1) Juhatus otsustab viivitamata advokaadi advoka
tuurist väljaarvamise, kui tal on küllaldaselt andmeid 
advokatuurist väljaarvamise aluste esinemise kohta. 
Advokatuurist väljaarvamise otsus, kui seda ei tehta 
advokatuuri seaduse § 36 lõike 1 punktis 1 sätestatud 
alusel, peab olema motiveeritud ja selles peab sisaldu
ma viide otsuse peale edasikaebamise korra kohta.

(2) Advokaat on kohustatud enda suhtes advokatuu
rist välja arvamise aluste ilmnemisest teavitama juha
tust.

(3) Kutsesobivuskomisjon on kohustatud teavitama 
juhatust advokatuuri seaduse § 36 loike 1 punktis 2 
ja 3 sätestatud advokaatuurist väljaarvamise aluste 
esinemisest.

(4) Kantsler edastab viivitamata juhatuse otsuse ad
vokatuurist väljaarvamise kohta advokaadile ja tema 
juhendajale või patroonile. Kantsler edastab viivita
mata juhatuse otsuse isiku advokatuurist väljaarva
mise kohta väljaandele “Ametlikud Teadaanded”.

(5) Advokaadi surma korral loetakse advokaat advo
katuurist väljaarvatuks.
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§ 19. Advokatuurist väljaheitmine

(1) Juhatus otsustab viivitamata advokaadi advoka
tuurist väljaheitmise, kui tal on küllaldaselt andmeid 
advokatuurist väljaheitmise aluste esinemise kohta. 
Advokatuurist väljaheitmise otsus peab olema moti
veeritud ja selles peab sisalduma viide otsuse peale 
edasikaebamise korra kohta.

(2) Aukohus on kohustatud esitama viivitamata juha
tusele kinnitamiseks otsuse advokaadi advokatuurist 
väljaheitmise kohta.

(3) Kantsler on kohustatud teavitama juhatust advo
katuuri seaduse § 37 punktis 3 sätestatud advokatuu
rist väljaheitmise aluse esinemisest.

(4) Kantsler edastab viivitamata juhatuse otsuse advo
katuurist väljaheitmise kohta advokaadile ja tema ju
hendajale ning väljaandele “Ametlikud Teadaanded”.

3. PEATUKK
ADVOKAADI JA ADVOKAADIBÜROO 
PIDAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

SUHETES ADVOKATUURIGA

§ 20. Õiguste teostamine ja kohustuste täitmine

Advokaat peab oma Õiguste teostamisel ja kohustuste 
täitmisel advokatuuri suhtes käituma vastavalt sea
duste ja teiste Õigusaktide, sealhulgas advokatuuri 
organite Õigusaktide ja otsuste ning kutse-eetika nõue
tele. Advokaat peab teostama oma Õigusi ja täitma 
oma kohustusi advokatuuri suhtes heas usus.



§21. Advokaadi õigused suhetes advokatuuriga
on õigus:

1) osaleda advokatuuri tegevuses;

2) osaleda tema küsimuse arutamisel advokatuuri 
organis;

3) olla ärakuulatud advokatuuri organis;

4) esitada ettepanekuid küsimuse võtmiseks advo
katuuri organi koosoleku päevakorda;

5) saada advokatuurilt oma kutsetegevusega seon
duvatele õigustele kaitset;

6) saada viivitamata advokaatuuri organi Õigusak
ti või otsuse koopia ja ühe kuu jooksul otsuse 
vastu võtnud organi, välja arvatud üldkogu, 
ametlik seisukoht õigusakti tõlgendamise või 
otsuse selgitamise küsimuses, kui advokaat taot
leb tõlgendamist või selgitamist.

(1) Advokaadil

(2) Vandeadvokaadil on õigus omada oma nime ja 
advokatuuri sümboolikaga pitsatit, mille jäljendi 
näidis esitatakse juhatusele. Pitsati tüüpjäljendi keh
testab juhatus.

§ 22. Advokaadi kohustused suhetes advoka
tuuriga

Advokaat on kohustatud juhatust viivitamata teavi
tama järgmistest asjaoludest:

1) nime muutmisest;

2) kontaktandmete muutmisest;

3) hariduse, akadeemilise kraadi, teadusliku kut
se saamisest ja muutmisest;

4) tegutsemiskoha muutmisest;
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5) tegutsemiskohast lahkumisest, kui äraolek kes
tab üle kahe kuu;

6) muudest olulistest asjaoludest.

§ 23. Advokaadibüroo pidaja kohustused suhe
tes advokatuuriga

Advokaadibüroo pidaja on kohustatud juhatust vii
vitamata teavitama järgmistest asjaoludest:

1) ärinime või advokaadibüroo nime muutmisest;

2) advokaadibüroo tegevuse alustamisest ja lõpe
tamisest;

3) advokaadibüroo kontaktandmete muutmisest;

4) kui advokaadibüroo pidaja ei tegutse füüsilisest 
isikust ettevõtjana, siis advokaadibüroo pidaja 
juhtimis- või kontrollorganite liikmete isikuand
mete muutmisest;

5) kui advokaadibüroo pidaja tegutseb füüsilisest 
isikust ettevõtjana, siis advokaadibüroo pidami
seks seltsingulepingu sõlmimisest ja selle kehti
vuse lõppemisest;

6) muudest olulistest asjaoludest.

4. PEATÜKK 
ÜLDKOGU

§ 24. Üldsätted

(1) Üldkogu töövorm on koosolek.

(2) Üldkogu juhatab üldkogu poolt valitud üks või 
mitu juhatajat.
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§ 25. Üldkogu kokkukutsumine

(1) Üldkogu kutsutakse kokku üldkogu kokkukutsu
mise teate väljastamisega advokaatidele, üldkogu kok
kukutsumise teade avaldatakse advokatuuri kodule
heküljel, kui seadusest ei tulene teisiti, üldkogu kok
kukutsumise teate edastamise kõikidele ühes advokaa
dibüroos tegutsevatele advokaatidele võib teha üles
andeks advokaadibüroo pidajale, üldkogu kokkukut
sumise teate edastamine võib toimuda posti, faksi või 
e-posti teel.

(2) üldkogu kokkukutsumise teade peab sisaldama 
järgmisi andmeid:

1) üldkogu toimumise aeg ja koht;

2) üldkogu päevakord;

3) muud üldkoguga seonduvad olulised asjaolud.

§ 26. Üldkogu kvoorum

on otsustusvõimeline, kui osa võtab üle 
poole hääleõiguslikest advokaatidest.

(2) Kui üldkogul osaleb pool või alla poole hääle
õiguslikest advokaatidest, kutsub juhatus üldkogu kok
kutulemisest alates kahe nädala jooksul kokku uue 
üldkogu, kes on otsustusvõimeline, sõltumata osavõt
jate arvust.

(3) Kui üldkogu kokkukutsumisel on rikutud advoka
tuuri seaduse või kodukorra nõudeid, ei ole üldkogu 
õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud juhul, 
kui üldkogust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku 
advokatuuri liikmetest.

(4) Kiiret otsustamist vajavaid küsimusi, mida ei ole 
üldkogu kokku kutsumise teates märgitud, võib üld

(1) üldkogu
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kogu otsustada, kui otsustamise poolt on vähemalt 
kaks kolmandikku üldkogul osalevatest hääleõigusli
kest advokaatidest.

§ 27. Üldkogu protokoll

(1) Advokatuuri üldkogu protokollib advokatuuri ju
hatuse poolt eelnevalt määratud üks või mitu hääle
õiguslikku advokaati.

(2) Üldkogu protokolli (edaspidi protokoll) kantak
se järgmised andmed:

1) üldkogu toimumise aeg ja koht, samuti asjaolu, 
kas tegemist on korralise või erakorralise üld
koguga;

2) üldkogul osalevate advokaatide ja teiste kohal
viibivate isikute nimed;

3) üldkogu juhataja ja protokollija nimed;

4) üldkogu päevakord;

5) päevakorrapunktide kohta ettekande teinud isi
kute nimed ja ettekande sisu lühikirjeldus, kui 
ettekande lühikokkuvõtet ei ole eelnevalt kirja
likult esitatud;

6) üldkogul esitatud küsimused ja sisulise arutelu 
kirjeldus;

7) üldkogul vastuvõetud otsused koos hääletustu
lemustega;

8) üldkogu otsuse suhtes eriarvamusele jäänud ad
vokaadi eriarvamuse sisu juhul, kui advokaat 
soovib oma eriarvamuse protokolli kandmist;

9) olulist tähtsust omavad muud asjaolud.
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(3) Protokollile lisatakse üldkogu kokku kutsumise 
teade koos lisadega, üldkogule esitatud kirjalikud et
tepanekud ja esitatud kirjalikud eriarvamused ning 
muud advokaatidele antud või kättesaadavaks tehtud 
kirjalikud materjalid.

(4) Protokolli igale lehele kirjutavad alla üldkogu 
juhataja ja protokollija.

§ 28. Protokolli kättesaadavaks tegemine, kin
nitamine ja säilitamine

(1) Protokoll peab olema kättesaadav kohas, kus asub 
advokatuuri juhatus.

(2) Protokolli koos lisadega säilitatakse tähtajatult.

§ 29. Üldkogu otsuste vastuvõtmine ja üldkogu 
otsuse peale kaebamine

(1) Üldkogu otsuse vastuvõtmisel osaleb advokaat 
isiklikult. Advokaat ei saa volitada teisi isikuid en
nast esindama või asendama otsuse vastuvõtmisel.

(2) Igal hääleõiguslikul advokaadil on üks hääl.

(3) Advokaat ei ole hääleõiguslik, kui tema liikmesus 
või kutsetegevus advokatuuris on juhatuse või aukoh
tu otsusega peatatud või tema huvid hääletamisel ole
va küsimuse suhtes on vastuolus advokatuuri huvide
ga. Põhjendatud kahtluse korral teeb huvide konflikti 
esinemise enne hääletamise algust kindlaks üldkogu 
juhataja.

§ 30. Advokatuuri organi liikmete ja asendus- 
liikmete valimine

(1) Advokatuuri organid valitakse salajasel hääleta
misel. Advokatuuri esimehe valimisel kohaldatakse
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advokatuuri seaduse § 8 lõikes 5 sätestatut. Advoka
tuuri teiste organite valimisel kohaldatakse advoka
tuuri seaduse § 8 lõikes 3 sätestatut.

(2) Enne advokatuuri organi liikmete valimist mää
rab üldkogu advokatuuri esimehe ettepanekul juha
tuse ning revisjonikomisjoni liikmete ja asendusliik- 
mete arvu ning aukohtu advokaatidest asendusliikme- 
te arvu.

(3) Advokatuuri organitesse valitavaid kandidaate 
võib esitada iga advokatuuri liige.

(4) Hääletada võib ainult selle kandidaadi suhtes, kes 
on andnud kandideerimiseks kirjaliku või suulise 
nõusoleku. Nõusolekust peab tulenema, kas kandi
daat on nõus advokatuuri organi liikmeks või asen- 
dusliikmeks valimisega.

(5) Valimiskomisjon kinnitab kandidatuuri, kandes 
kandidaadi valimissedelile, kui kandidaat on andnud 
nõusoleku kandideerimiseks ja ta vastab kandideeri
miseks seadusega kehtestatud nõuetele.

(6) Advokatuuri organite valimisel häälte võrdse ja
gunemise korral heidetakse liisku. Liisku heidetakse 
Eesti Vabariigi ühekroonise metallmündiga. Liisku 
heidab kõige vanem valimiskomisjoni liige. Enne lii
su heitmist määrab liisu heitja kummalegi kandidaa
dile ühe mündi poole (kull ehk vapiga pool ja kiri ehk 
nominaalväärtusega pool). Enne liisu heitmist kinni
tavad kandidaadid oma allkirjaga, et nad on määra
tud mündi pooltega nõus. Liisu heitja laseb seejärel 
mündil kukkuda püsti seistes sirgelt ettesirutatud 
käest põrandale. Münti ei tohi puutuda enne tema 
lõplikku seiskumist. Liisu heitja tuvastab, milline 
mündi külg on jäänud peale. Enne mündi puutumist
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peavad kõik valimiskomisjoni liikmed ja kandideeri
nud advokaadid saama münti vaadelda. Valituks loe
takse kandidaat, kellele enne liisu heitmist määratud 
mündi pool on jäänud peale. Liisu heitmise protse
duur ja tulemused kantakse üldkogu protokolli.

(7) Kui advokatuuri organi liiget soovitakse ennetäht
aegselt tagasi kutsuda, siis peab advokatuuri organi 
uue liikme valimise ettepanek sisaldama advokatuu
ri organist tagasikutsutava liikme nime. Organi uue 
liikme valimisega loetaks tagasi kutsutav organi liige 
tagasi kutsutuks.

§ 31. Salajane hääletamine ja hääletustulemus
te kindlakstegemine

(1) Salajaseks hääletamiseks ja hääletustulemuste 
kindlakstegemiseks valib üldkogu avalikul hääletami
sel valimiskomisjoni. Valimiskomisjoni valitakse kuni 
seitse liiget ja kuni kolm asendusliiget. Asendusliik- 
mete volitused tekivad igakordselt tähestikulises jär
jekorras, kui valimiskomisjoni liige kandideerib ad
vokatuuri organisse.

(2) Enne hääletamist valmistab valimiskomisjon iga
kordselt ette valimissedelid advokatuuri organi liik
mete ja asendusliikmete valimise kohta. Valimiskomis
jon teeb valimissedelid üldkogust osavõtjatele vabalt 
kättesaadavaks üldkogu toimumise kohas.

(3) Valimissedeli päisesse kantakse advokatuuri or
gani nimi, kuhu liikmeid valitakse, valitavate liikmete 
liik (liige või asendusliige) ning selle alla veergu kan
didaatide perekonnanimed ja eesnimed nende kandi
daadiks esitamise järjekorras. Iga kandidaadi nime 
järele tõmmatakse punktiirjoon. Punktiir joon peab
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olema piisavalt pikk, et sinna oleks võimalik teha 
märge kandidaadi kasuks hääle andmise kohta.

(4) Advokatuuri organi valimisel teeb advokaat va
limissedelile selle kandidaadi või nende kandidaati
de nime järele punktiirile risti, kelle poolt ta hääle
tab. Valimissedelile kandidaadi või kandidaatide toe
tamiseks tehtavate ristide arv ei tohi olla suurem ega 
väiksem kui seaduse või üldkogu otsusega määratud 
valitavate organi liikmete arv.

(5) Enne täidetud valimissedeli valimiskasti laskmist 
annab advokaat hääleõiguslike advokaatide nimekir
jas oma nime järele allkirja. Seejärel lüüakse valimis
sedelile asjakohase templi jäljend ja advokaat laseb 
valimissedeli pitseeritud valimiskasti. Valimiskasti 
kontrollib ja pitseerib valimiskomisjon enne hääleta
mise algust.

(6) Hääletamine loetakse lõppenuks, kui mõistliku aja 
jooksul on olnud kõikidel hääleõiguslikel advokaati
del võimalus hääletada. Hääletamise lõppenuks luge
mise kuulutab välja valimiskomisjoni esindaja ja tea
tab ühtlasi tulemuste teatavakstegemise esialgse aja.

(7) Pärast hääletamise lõppenuks lugemise väljakuu
lutamist avab valimiskomisjon valimiskasti, teeb kind
laks hääletamise tulemused ja kuulutab need avalikult 
välja. Valimiskomisjon loeb kokku, mitu korda on 
kandidaadi valimiseks valimissedelitele kandidaadi 
nime järel asuvale punktiir j õõnele tehtud rist.

(8) Kokkulugemisel arvestatakse ainult kehtivaid va
limissedeleid. Valimiskomisjon tunnistab oma enamu
se otsusega valimissedeli kehtetuks:

1) kui seda pole väljastanud valimiskomisjon;
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2) kui sellel puudub enne valimissedeli valimiskas
ti laskmist löödav templi jäljend;

3) kui valimissedelil on rohkema arvu kandidaa
tide nimede järel asuvale punktiir j õõnele tehtud 
rist kui on advokatuuri organi advokatuuri sea
dusega või üldkogu otsusega kindlaks määratud 
üldkogu poolt valitavate liikmete arv;

4) kui valimissedelilt ei ilmne üheselt advokaadi 
tahe.

(9) Hääletamise käik ja tulemused kantakse valimis
komisjoni protokolli, mille igale lehele kirjutavad alla 
kõik valimiskomisjoni liikmed. Valimiskomisjoni esin
daja loeb valimiskomisjoni protokolli üldkogule ette. 
Valimiskomisjoni protokoll on üldkogu koosoleku pro
tokolli lisa.

§ 32. Üldkogu otsuse vormistamine ja jõustumine

(1) Üldkogu otsusele kirjutavad alla üldkogu juhata
ja ja protokollija.

(2) Üldkogu otsus jõustub selle vastuvõtmisel, kui ot
suses ei ole sätestatud teist tähtaega.

§ 33. Otsuse avaldamine
(1) Kõik üldkogu otsused avaldatakse advokatuuri 
koduleheküljel.

(2) Üldist tähtsust omavad otsused edastab kantsler 
avaldamiseks väljaandele “Ametlikud Teadaanded”.

(3) Kantsler väljastab õigustatud huvi omavatele isi
kutele advokatuuri üldkogu otsuse tõestamata koopia 
tasu eest, mis katab koopia valmistamise kulud.



5. PEATUKK
ESIMEES, JUHATUS, KANTSLER

§ 34. Advokatuuri esimees

(1) Advokatuuri esimees (edaspidi esimees) esindab 
advokatuuri kõigis õigustoimingutes ning korraldab 
juhatuse tööd ja juhatab juhatuse istungeid. Advoka
tuuri esimees on juhatuse liige.

(2) Lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmiseks esimees:

1) sõlmib advokatuuri nimel lepinguid ja teeb ad
vokatuuri nimel tehinguid vastavalt seadusele ja 
kodukorrale;

2) esindab advokatuuri kui tööandjat;

3) annab käskkirju, mis on advokatuuri liikmete
le täitmiseks kohustuslikud;

4) kehtestab advokatuuri asjaajamiseeskirjad;

5) tagab üldkogu ja juhatuse otsuste täitmise;

6) tagab advokatuuri haldustegevuse kaasaegse ja 
otstarbeka korralduse.

§ 35. Advokatuuri aseesimees

(1) Esimehe äraolekul täidab tema ülesandeid aseesi
mees.

(2) Aseesimehe valib juhatus oma liikmete seast.

§ 36. Juhatus

(1) Juhatuse liikmete arvu määrab ja juhatuse liik
med valib üldkogu.

(2) Juhatus on aruandekohustuslik üldkogu ja revis
jonikomisjoni ees.



§ 37. Juhatuse liikme asendamine

(1) Juhatuse liiget asendab asendusliige.

(2) Asendusliikme volitused juhatuse liikmena teki
vad esimehe käskkirjas sätestatud ajal.

(3) Esimees määrab käskkirjaga asendusliikmete hul
gast juhatuse liikme asendaja, kui:

1) juhatuse liige ei saa täita juhatuse liikme kohu
seid;

2) juhatuse liikmel esineb hääletamisel huvide 
konflikt;

3) juhatuse liige on esitanud esimehele avalduse 
enda asemele asendusliikme määramiseks koos 
kaalukate põhjendustega;

4) juhatuse liige on ennetähtaegselt tagasi kutsutud 
või muudel põhjustel juhatusest välja langenud.

(4) Advokatuuri esimees võib määrata juhatuse asen
dusliikme juhatuse liikmeks tähtajaga kuni kolm kuud. 
Asendusliikme volitused juhatuse liikmena lõpevad 
tähtaja möödumisel või asendamise lõpetamiseks esime
he poolt antud käskkirjas sätestatud tähtajal. Juhatu
se liikme ennetähtaegselt tagasikutsumisel või muudel 
põhjustel juhatusest välja langemisel võib advokatuu
ri esimees määrata juhatuse asendusliikme juhatuse 
liikmeks kuni uue juhatuse valimiseni.

§ 38. Juhatuse istung

(1) Juhatuse töövorm on istung.

(2) Juhatuse istungid on korralised ja erakorralised. 
Korralised istungid toimuvad vastavalt vajadusele, 
kuid vähemalt üks kord kuus. Korraliste istungite
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toimumise kuupäevad järgneval poolaastal kinnitab 
juhatus iga aasta 30. juuniks ja 31. detsembriks.

(3) Juhatuse korralised istungid toimuvad advokatuu
ri asukohas, kui esimees ei ole teatanud juhatuse liik
metele teist istungi toimumise kohta Eesti Vabariigis.

(4) Juhatuse erakorralise istungi kokkukutsumist või
vad nõuda esimees või vähemalt kolm juhatuse liiget. 
Juhatuse erakorralise istungi toimumise teate edastab 
esimees juhatuse liikmetele vähemalt kolm päeva enne 
istungi toimumist.

(5) Küsimuse istungi päevakorda võtmise otsustab esi
mees. Kui küsimuse päevakorda võtmise ettepaneku on 
esitanud juhatuse liige või vähemalt üks viiendik 
advokatuuri liikmetest, siis on esimees kohustatud 
võtma küsimuse istungi päevakorda.

(6) Vähemalt viis päeva enne juhatuse korralise is
tungi toimumist edastab esimees kantsleri kaudu ju
hatuse liikmetele juhatuse istungi päevakorra. Päeva
korra võib edastada posti, faksi või e-posti teel.

(7) Juhatuse istungid on advokatuuri liikmetele ava
likud. Juhatus võib istungi või selle osa kuulutada 
kinniseks.

(8) Juhatuse liikmete osavõtt juhatuse istungitest on 
kohustuslik.

§ 39. Juhatuse istungi läbiviimine

(1) Juhatuse istung on otsustusvõimeline, kui kohal 
on üle poole juhatuse liikmetest.

(2) Kui juhatuse istungi läbiviimiseks puudub vaja
lik kvoorum, otsustab esimees vajadusel erakorralise 
istungi kokkukutsumise. Sellisel juhul kokkukutsutud



juhatuse istung on otsustusvõimeline sõltumata kohal 
olevate juhatuse liikmete arvust.

(3) Juhatus võtab otsuseid vastu istungil avaliku hää
letamise teel kohalolijate häälte enamusega. Kas või 
ühe juhatuse liikme nõudel on hääletamine salajane.

(4) Juhatuse istungi protokollib juhatuse istungi ju
hataja poolt määratud protokollija. Protokollile kir
jutavad alla juhatuse istungi juhataja ja protokolli
ja. Protokolli kantakse järgmised andmed:

1) istungi toimumise aeg ja koht, samuti asjaolu, kas 
tegemist on korralise või erakorralise istungiga;

2) istungil osalevate juhatuse liikmete ja teiste ko
halviibivate isikute nimed;

3) istungi juhataja ja protokollija nimed;
4) istungi päevakord;

5) päevakorrapunktide kohta ettekande teinud isi
kute nimed ja ettekande sisu lühikirjeldus;

6) istungil esitatud küsimused ja sisulise arutelu 
kirjeldus;

7) istungil vastuvõetud otsused koos nimeliste hää
letustulemustega;

8) istungi otsuse suhtes eriarvamusele jäänud ju
hatuse liikme eriarvamuse sisu juhul, kui juha
tuse liige soovib oma eriarvamuse protokolli 
kandmist;

9) olulist tähtsust omavad muud asjaolud.

§ 40. Juhatuse otsuse vaidlustamine

(1) Juhatuse otsuse peale võib huvitatud isik esita
da kaebuse üldkogule. Kaebus üldkogule esitatakse ju
hatuse kaudu.



(2) Juhatus on kohustatud kaebuse läbi vaatama. Ju
hatusel on Õigus vaidlustatud otsus ise muuta või tü
histada. Muutmise või tühistamise korral loetakse 
kaebus rahuldatuks ning juhatus ei edasta seda kae
bust üldkogule.

(3) Kui juhatus ei muuda ega tühista oma otsust vas
tavalt kaebusele, siis esitab juhatus kaebuse koos 
omapoolse seletusega üldkogule. Kantsler edastab ju
hatuse seletuse ärakirja viivitamata kaebuse esitanud 
isikule.

(4) Juhatus on kohustatud kutsuma kokku erakorra
lise üldkogu, kui kaebuse juhatuse tegevuse või otsu
se peale on esitanud üks viiendik advokatuuri liik
metest ja üldkogu ei ole veel kokku kutsutud.

(5) Üldkogu ees kannab kaebuse sisu ette kaebuse esita
ja, tema puudumisel üldkogu juhataja. Juhatuse seletuse 
kannab ette juhatuse poolt määratud juhatuse liige.

§ 41. Kantsler

(1) Juhatus nimetab vneks aastaks ametisse vandead
vokaadist kantsleri, kellega esimees sõlmib advokatuu
ri nimel töölepingu.

(2) Kantsler:

1) korraldab advokatuuri asjaajamist;

2) juhib advokatuuri kantselei tööd;

3) tagab väljaantud advokaaditunnistuste ja advo
katuuri liikmetunnistuste õigeaegse pikendamise;

4) edastab advokatuuri organite teateid ja otsuseid;

5) korraldab seaduses ja kodukorras ette nähtud 
ning üldist tähtsust omavate advokatuuri organite 
otsuste avaldamise “Ametlikes Teadaannetes”;



6) osaleb juhatuse istungil hääleõiguseta;

7) kirjutab advokatuuri eest ja nimel alla dokumen
tidele ja kirjadele, kui seadusega, käesoleva ko
dukorra või advokatuuri organite otsusega ei ole 
allakirjutamine antud teiste isikute pädevusse;

8) täidab muid juhatuse poolt antud või kodukor
ras sätestatud ülesandeid.

6. PEATÜKK 
REVISJONIKOMISJON

§ 42. Revisjonikomisjon

(1) Revisjonikomisjoni liikmete ja asendusliikmete 
arvu määrab ja revisjonikomisjoni liikmed ning asen
dusliikmed valib üldkogu.

(2) Revisjonikomisjoni tööd korraldab ja istungeid 
juhatab revisjonikomisjoni esimees.

(3) Revisjonikomisjoni liiget asendab asendusliige.

(4) Asendusliikme volitused revisjonikomisjoni liik
mena tekivad advokatuuri esimehe käskkirjas sätes
tatud ajal. Iga revisjonikomisjoni liige võib teha ad
vokatuuri esimehele ettepaneku revisjonikomisjoni 
liikme asendaja määramiseks.

(5) Advokatuuri esimees määrab käskkirjaga asen
dusliikmete hulgast revisjonikomisjoni liikme asenda
ja, kui:

1) revisjonikomisjoni liige ei saa täita revisjoniko
misjoni liikme kohuseid;

2) revisjonikomisjoni liikmel esineb hääletamisel 
huvide konflikt;
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3) revisjonikomisjoni liige on esitanud advokatuu
ri esimehele avalduse enda asemele asendusliik- 
me määramiseks koos kaalukate põhjendustega;

4) revisjonikomisjoni liige on ennetähtaegselt tagasi 
kutsutud või muudel põhjustel revisjonikomis
jonist välja langenud.

(6) Advokatuuri esimees võib määrata revisjoniko
misjoni asendusliikme revisjonikomisjoni liikmeks 
tähtajaga kuni kolm kuud. Asendusliikme volitused 
revisjonikomisjoni liikmena lõpevad tähtaja möödu
misel või asendamise lõpetamiseks esimehe poolt an
tud käskkirjas sätestatud tähtajal. Revisjonikomisjo
ni liikme ennetähtaegselt tagasikutsumisel või muudel 
põhjustel revisjonikomisjonist välja langemisel võib 
advokatuuri esimees määrata revisjonikomisjoni asen
dusliikme revisjonikomisjoni liikmeks kuni uue revis
jonikomisjoni valimiseni.

(7) Revisjonikomisjon on aruandekohustuslik üldko
gu ees.

(8) Revisjonikomisjonil on õigus nõuda juhatuselt 
advokatuuri majandustegevuse või advokatuuri ma
jandustegevuse aastaaruande kontrollimiseks audiito
ri nimetamist või muude ekspertide kaasamist.

§ 43. Revisjonikomisjoni töökorraldus

(1) Revisjonikomisjoni töövorm on istung.

(2) Revisjonikomisjoni istungid toimuvad vastavalt 
vajadusele, kuid vähemalt neli korda aastas.

(3) Revisjonikomisjoni istungid toimuvad advokatuu
ri juhatuse asukohas, kui revisjonikomisjoni esimees 
ei ole teatanud revisjonikomisjoni liikmetele teist is
tungi toimumise kohta Eesti Vabariigis.
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(4) Revisjonikomisjoni kutsub kokku revisjonikomis
joni esimees omal algatusel või revisjonikomisjoni teiste 
liikmete, advokatuuri esimehe või juhatuse nõudel.

(5) Vähemalt viis päeva enne revisjonikomisjoni is
tungi toimumist edastab revisjonikomisjoni esimees 
kantsleri kaudu revisjonikomisjoni liikmetele revis
jonikomisjoni istungi päevakorra. Päevakorra võib 
edastada posti, faksi või e-posti teel.

(6) Küsimuse istungi päevakorda võtmise otsustab re
visjonikomisjoni esimees. Kui küsimuse päevakorda 
võtmise ettepaneku on esitanud revisjonikomisjoni 
liige või esimees või juhatus või vähemalt kümme 
advokaati, siis on revisjonikomisjoni esimees kohus
tatud võtma küsimuse istungi päevakorda.

§ 44. Revisjonikomisjoni istungi läbiviimine

(1) Revisjonikomisjon on otsustusvõimeline, kui sel
lest võtavad osa kõik revisjonikomisjoni liikmed.

(2) Kui revisjonikomisjoni istungi läbiviimiseks puu
dub vajalik kvoorum, otsustab revisjonikomisjoni 
esimees vajadusel erakorralise istungi kokkukutsumi
se. Sellisel juhul kokkukutsutud revisjonikomisjoni 
istung on otsustusvõimeline, sõltumata revisjonikomis
joni istungist osavõtjate arvust.

(3) Revisjonikomisjon võtab otsuseid vastu koosole
kul avaliku hääletamise teel kohalolijate häälte ena
musega.

(4) Revisjonikomisjoni istung on kinnine. Revisjoni
komisjoni istungil võivad viibida revisjonikomisjoni 
poolt kutsutud isikud.

(5) Revisjonikomisjoni istungi protokollib istungi ju
hataja poolt määratud protokollija. Protokollile kir
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jutavad alla istungi juhataja ja protokollija. Protokol
li kantakse järgmised andmed:

1) istungi toimumise aeg ja koht, samuti asjaolu, 
kas tegemist on korralise või erakorralise istun
giga;

2) istungil osalevate revisjonikomisjoni liikmete ja 
teiste kohalviibivate isikute nimed;

3) istungi juhataja ja protokollija nimed;

4) istungi päevakord;

5) päevakorrapunktide kohta ettekande teinud isi
kute nimed ja ettekande sisu lühikirjeldus;

6) istungil esitatud küsimused ja sisulise arutelu 
kirjeldus;

7) istungil vastuvõetud otsused koos nimeliste hää
letustulemustega;

8) istungi otsuse suhtes eriarvamusele jäänud re
visjonikomisjoni liikme eriarvamuse sisu juhul, 
kui revisjonikomisjoni liige soovib oma eriarva
muse protokolli kandmist;

9) olulist tähtsust omavad muud asjaolud.

7. PEATÜKK
AUKOHUS JA AUKOHTUMENETLUSE KORD

§ 45. Aukohus

(1) Aukohus:

1) arutab advokaatide distsiplinaarsüüteoasju;

2) annab uurimisasutuse taotlusel advokaadi kut
setegevusest tulenevatel asjaoludel nõusoleku
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advokaadi kinni pidamiseks, läbiotsimiseks või 
vahistamiseks või keeldub nõusoleku andmisest;

3) arutab kliendi poolt vaidlustatud advokaadi 
Õigusabi osutamise, advokaaditasu või Õigustee- 
nuskulu nõude põhjendatusega seotud küsimusi;

4) lahendab advokaatide vahel kutsetegevusest tu
lenevaid vaidlusi;

5) arutab muid seadusega või kodukorraga aukoh
tu pädevusse antud asju.

(2) Aukohtu neli vandeadvokaadist liiget valib üld
kogu.

(3) Aukohtu tööd korraldab aukohtu esimees.

(4) Aukohtu liiget asendab asendusliige.

(5) Asendusliikme volitused aukohtu liikmena teki
vad advokatuuri esimehe käskkirjas sätestatud ajal. 
Iga aukohtu liige võib teha advokatuuri esimehele et
tepaneku aukohtu liikme asendaja määramiseks.

(6) Advokatuuri esimees määrab käskkirjaga asen- 
dusliikmete hulgast aukohtu vandeadvokaadist liik
me asendaja, kui:

1) aukohtu vandeadvokaadist liige ei saa täita au
kohtu liikme kohuseid;

2) aukohtu vandeadvokaadist liikmel esineb asja 
arutamisel ja/või otsustamisel huvide konflikt 
ning teisi aukohtu liikmeid ei ole võimalik mää
rata kohtukoosseisu;

3) aukohtu vandeadvokaadist liige on esitanud ad
vokatuuri esimehele avalduse enda asemele 
asendusliikme määramiseks koos kaalukate põh
jendustega;
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4) aukohtu vandeadvokaadist liige on ennetähtaeg
selt tagasi kutsutud või muudel põhjustel aukoh
tust välja langenud.

(7) Advokatuuri esimees võib määrata aukohtu van
deadvokaadist asendusliikme aukohtu liikmeks täht
ajaga kuni kolm kuud. Asendusliikme volitused au
kohtu liikmena lõpevad tähtaja möödumisel või asen
damise lõpetamiseks esimehe poolt antud käskkirjas 
sätestatud tähtajal. Aukohtu vandeadvokaadist liik
me ennetähtaegselt tagasikutsumisel või muudel põh
justel aukohtust välja langemisel võib advokatuuri 
esimees määrata aukohtu vandeadvokaadist asendus
liikme aukohtu liikmeks kuni aukohtu vandeadvokaa- 
tidest liikmete uue valimiseni.

(8) Aukohtu kohtunike koosolekud toimuvad advoka
tuuri asukohas, kui aukohtu esimees ei ole teatanud 
aukohtu liikmetele teist koosoleku toimumise kohta 
Eesti Vabariigis. Aukohtu kohtunike koosolekutel aru
tatakse aukohtu tegevusega seotud korralduslikke ja 
muid üldist huvi pakkuvaid küsimusi. Vähemalt viis 
päeva enne aukohtu kohtunike koosolekut edastab 
aukohtu esimees kantsleri kaudu aukohtu liikmetele 
koosoleku päevakorra ja arutamisele tulevate küsi
muste materjalide koopiad. Päevakorra võib edasta
da posti, faksi või e-posti teel.

(9) Küsimustes, mis ei ole reguleeritud advokatuuri 
seaduse ja kodukorraga, juhindub aukohus analoogia 
korras halduskohtumenetluse seadustikust ja selle 
alusel tsiviilkohtumenetluse seadustikust.
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§ 46. Aukohtu kohtukoosseis

Aukohtu kohtukoosseisu ja kohtu eesistuja asja aru
tamiseks (edaspidi eesistuja) määrab aukohtu esimees.
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§ 47. Aukohtu istungi ettevalmistamine

(1) Aukohtu istungi toimumise aja ja koha Eesti Va
bariigis määrab eesistuja.

(2) Eesistuja määrab aukohtu kohtukoosseisu liikme, 
kes valmistab asja arutamiseks ette. Asja arutamist 
ettevalmistav aukohtu liige teeb eesistujale ettepane
ku advokaatide ja teiste asjakohaste isikute kutsumi
seks aukohtu istungile ja täiendavate materjalide väl
janõudmiseks. Eesistuja kutsub aukohtu istungile välja 
advokaadid ja teised asjakohased isikud ning nõuab 
välja täiendavad materjalid.

§ 48. Aukohtu istungile kutsumine

(1) Aukohtu istungile väljakutsutavatele isikutele saa
detakse kutsed kas tähitud postiga väljastusteatega või 
antakse üle allkirja vastu.

(2) Kutsed aukohtu istungile saadetakse selliselt, et 
väljakutsutaval isikul jääks piisavalt aega asja ette
valmistamiseks.

(3) Kutse aukohtu istungile saadetakse advokaadi ni
mele advokaadibüroosse, mille kaudu advokaat õigus- 
teenust osutab. Kui advokaat on katkestanud tegutse
mise advokaadibüroos või tema tegutsemiskoha kohta 
andmed puuduvad, saadetakse kutse advokaadi poolt 
§ 26 lõige 1 punkt 2 kohaselt teatatud aadressil.

(4) Advokaadile aukohtu istungi kutse kätteandmise 
võib teha ülesandeks advokaadibüroo pidajale või 
advokaadi juhendajale või patroonile. Advokaadibü
roo pidaja, advokaadi juhendaja või patroon väljas
tab aukohtule advokaadi allkirjaga teate kutse kätte
saamise fakti ja aja kohta.
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(5) Kutses aukohtu istungile märgitakse isiku nimi, 
keda istungile kutsutakse, aukohtu istungi toimumise 
aeg ja koht, mis asjas ja kellena isik välja kutsutakse. 
Kutses selgitatakse tagaseljaotsuse tegemise võimalik
kust ja sellega kaasnevaid õiguslikke tagajärgi.

(6) Kutse aukohtu istungile loetakse advokaadile kät
teantuks ka siis, kui see on allkirja vastu kätte antud 
advokaadiga kooselavate täiskasvanud perekonnaliik
mele.

(7) Isikule, kes ei ole advokaat, saadetakse kutse au
kohtu istungile postiga elukoha aadressil.

§ 49. Aukohtu istung

(1) Aukohtu istungi avab aukohtu eesistuja. Protokol
lija määratakse ja tehakse teatavaks eesistuja poolt. 
Istungi avamisele järgnevalt eemaldatakse aukohtu 
istungi ruumist kõik asja arutamisega seoses väljakut
sutud isikud, välja arvatud advokaat, kelle asja aru
tatakse. Muud isikud võivad istungil osaleda eesistu
ja loal.

(2) Avades aukohtu istungi, teatab eesistuja advokaa
dile, kelle asja arutatakse, aukohtu kohtukoosseisu ja 
teavitab õigusest esitada taandusi aukohtu liikmete 
või protokollija vastu, esitada taotlusi täiendavate 
dokumentide väljanõudmiseks või neid aukohtule esi
tada, esitada taotlusi isikute istungile kutsumiseks, kes 
võivad anda seletusi, mis omavad tähtsust arutatava 
asja lahendamisel ning esitada küsimusi aukohtu is
tungile kutsutud kaebajale ja teistele isikutele.

(3) Asja arutamise ettevalmistanud aukohtu liige aval
dab kokkuvõtte asja tehioludest ja asja materjalide 
juures olevatest dokumentidest.
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(4) Kuulanud ära advokaadi, kelle asja arutatakse, 
ning istungile väljakutsutud isikud ja avaldanud as
jas tähtsust omavad materjalid, otsustab aukohus, kas 
võib lõpetada asja sisulise arutamise.

(5) Kui aukohus peab vajalikuks täiendavate asjaolu
de väljaselgitamist või täiendavate tõendite kogumist, 
määrab ta asja arutamiseks uue istungi aja ja koha.

(6) Kui aukohus otsustab, et asja sisulise arutamise 
võib lõpetada, teatab ta aukohtu otsuse kuulutamise 
aja. Aukohtu otsus kuulutatakse kahe nädala jooksul 
arvates asja sisulise arutamise lõpetamisest.

(7) Aukohtu istungi käiku protokollib aukohtu esime
he poolt määratud isik. Aukohtuistung helisalvesta- 
takse, kui aukohus ei otsusta teisiti. Aukohtu kohtu
istungi protokolli vormistamisel järgitakse TsMS § 36 
nõudeid.

§ 50. Advokaadi õigused

(1) Advokaadil, kelle asja aukohus arutab, on õigus 
tutvuda kõigi asjas kogutud tõenditega ja aukohtu is
tungi protokolliga, saada aukohtu otsuse ja protokolli 
koopia ning kuulata aukohtu istungi helisalvestust.

(2) Advokaadil, kelle asja aukohus arutab ja aukoh
tu istungile kutsutud teistel isikutel ei ole õigust au
kohtu istungi salvestamiseks, välja arvatud juhud, kui 
seda peab vajalikuks aukohus ning see seisukoht on 
protokollitud.

§ 51. Aukohtu otsus
(1) Aukohtu otsus peab olema seaduslik ja põhjenda
tud.
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(2) Kui advokaat, kelle asja arutatakse, jätab mõju
va põhjuseta aukohtu istungile ilmumata, võib auko
hus arutada asja advokaadi osavõtuta ja teha tagasel- 
jaotsuse.

(3) Aukohtu tagaseljaotsuse saamisel on advokaadil, 
kes ei ilmunud istungile seoses seaduslike takistuste 
esinemisega, õigus kümne päeva jooksul taotleda au
kohtult menetluse uuendamist TsMS § 203 sätetega 
analoogilises korras. Taastatud menetlus jätkub koh
tus sealt, kus menetlus pooleli jäi. Kui advokaat taas
tatud menetluses kohtusse ei ilmu ja tema vastu tehak
se uus tagaseljaotsus, ei ole enam advokaadil õigust 
taotleda menetluse uuendamist.

(4) Aukohus otsustab asja hääletamisega. Kui aukoh
tu liikmete hääled jagunevad võrdselt, otsustab asja 
eesistuja hääl.

(5) Aukohus teeb oma otsuse teatavaks selle kuulu
tamisega istungil või teatab kantsleri kaudu. Kohus 
võib esialgu avaldada ainult otsuse resolutiivosa, 
avaldades motiveeritud otsuse kahe nädala jooksul 
alates kohtuistungi lõppemisest.

(6) Aukohus teatab oma otsuses, et aukohtu otsus 
jõustub otsuse teatavaks tegemise päeval ning otsus 
isiku advokatuurist väljaheitmise kohta jõustub, kui 
selle kinnitab juhatus.

(7) Aukohtu jõustunud otsusele võib esitada kaebuse 
halduskohtule. Juhatuse otsuse peale, millega kinnita
ti aukohtu otsus advokaadi advokatuurist väljaheitmi
seks, on advokaadil õigus esitada kaebus enne kohtus
se pöördumist advokatuuri üldkogule advokatuurisea- 
duses ja advokatuuri kodukorras sätestatud korras.
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8. PEATUKK
KUTSESOBIVUSKOMISJON JA 

ADVOKAADIEKSAMITE KORRALDUS

§ 52. Kutsesobivuskomisjon

(1) Kutsesobivuskomisjon viib läbi advokaadieksa- 
meid.

(2) Kutsesobivuskomisjon moodustatakse advokatuu
ri juhatuse ja teiste seaduses nimetatud isikute poolt

(3) Hiljemalt üks kuu enne kutsesobivuskomisjoni 
koosseisu volituste tähtaja lõppu nimetab advokatuuri 
juhatus kutsesobivuskomisjoni uude koosseisu viis 
vandeadvokaat! ning teeb Riigikohtu esimehele ja 
justiitsministrile ettepaneku nimetada kutsesobivusko
misjoni koosseisu kohtunik ja määrata Justiitsminis
teeriumi esindaja kahe nädala jooksul alates esime
helt sellekohase kirjaliku avalduse saamisest

§ 53. Kutsesobivuskomisjoni töökord

(1) Kutsesobivuskomisjoni töövorm on istung. Advo- 
kaadieksameid voetakse vastu kutsesobivuskomisjoni 
istungil, kui käesolevas kodukorras ei ole sätestatud 
teisiti.

(2) Kutsesobivuskomisjoni istungid toimuvad advoka
tuuri juhatuse asukohas, kui kutsesobivuskomisjoni 
esimees ei ole teatanud komisjoni liikmetele ja advo- 
kaadieksami sooritajatele teist istungi toimumise koh
ta Eesti Vabariigis.

(3) Kutsesobivuskomisjoni korraliste istungite toimu
mise kuupäevad järgneval poolaastal kinnitab kutse
sobivuskomisjon iga aasta 1. juuniks ja 1. detsembriks.
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Kutsesobivuskomisjoni esimehe äranägemisel võib kut- 
sesobivuskomisj on korraldada erakorralisi istungeid.

(4) Kutsesobivuskomisjoni uue koosseisu esimese is
tungi kutsub kokku juhatus hiljemalt 10 päeva jook
sul pärast kutsesobivuskomisjoni eelmise koosseisu vo
lituste lõppemist. Kutsesobivuskomisjoni esimest istun
git juhatab advokatuuri esimees või tema ülesandel 
juhatuse liige.

(5) Kutsesobivuskomisjoni uue koosseisu esimesel is
tungil valivad kutsesobivuskomisjoni liikmed vande- 
advokaatidest liikmete seast komisjoni esimehe. Kan
didaadi kutsesobivuskomisjoni esimehe kohale võib 
esitada iga komisjoni liige, samuti komisjoni uue koos
seisu esimese istungi juhataja.

(6) Kutsesobivuskomisjoni esimees valitakse lahtisel 
hääletamisel. Komisjoni igal liikmel on üks hääl. 
Komisjoni esimeheks valituks loetakse kandidaat, kes 
on saanud üle poole hääletamisest osavõtnud komis
joni liikmete häältest. Kui hääletamise tulemusel ei 
osutunud kutsesobivuskomisjoni esimees valituks, 
korraldatakse hääletamise teine voor kahe kandidaa
di vahel, kes esimesel hääletamisel said enam hääli.

(7) Kutsesobivuskomisjoni koosseisust liikme välja
langemise korral nimetatakse tema asemele uus liige 
kodukorra § 55 3. lõikes sätestatud korras. Komisjo
ni esimehe väljalangemise korral valitakse uus komis
joni esimees käesoleva paragrahvi 5. ja 6. lõikes sä
testatud korras.

(8) Kutsesobivuskomisjoni istungit juhatab komisjo
ni esimees või tema ülesandel komisjoni liige.

(9) Kui istung ei ole otsustusvõimeline, määrab kut
sesobivuskomisjoni esimees viivitamata uue istungi
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toimumise aja, mis peab toimuma hiljemalt kahe nä
dala jooksul.

(10) Kutsesobivuskomisjoni istungi ettevalmistami
seks edastab kantsler kutsesobivuskomisjoni liikme
tele vähemalt viis päeva enne istungit tutvumiseks ad- 
vokaadieksamit sooritavate isikute advokaadieksami 
kirjalikku osa puudutavad materjalid ja essee. Eksa
mi kirjaliku osa materjalid ja essee võib edastada 
posti, faksi või e-posti teel.

§ 54. Advokaadieksami eesmärk ja hindamine

(1) Advokaadieksami eesmärgiks on selgitada, kas 
eksamineeritava teoreetilised teadmised, samuti osku
sed teadmisi advokaaditegevuses kasutada, vastavad 
sõltuvalt eksami liigist vandeadvokaadi abile, vande
advokaadi vanemabile või vandeadvokaadile esitata
vatele tavapärastele nõuetele. Advokaadieksami ees
märgiks on samuti selgitada, kas advokatuuri astuja 
isikuomadused on advokaaditegevuseks sobivad.

(2) Isik, kes soovib advokaadieksamit sooritada, esi
tab avalduse advokatuuri juhatusele, kes otsustab 
isiku eksamile suunamise. Advokaadikutse taotleja 
esitab kutsesobivuskomisj onile vandeadvokaadi abi
na või vandeadvokaadi vanemabina tegutsemise aru
ande ning vandeadvokaadist patrooni soovituse, sa
muti taotleja kutsetegevust kajastavad dokumendid.

(3) Advokaadieksam koosneb kirjalikust ja suulisest 
osast. Advokatuuri astuja kirjutab eksami kirjaliku 
osa asemel juhuvaliku alusel antud õigusteoreetilisel 
või õiguspoliitilisel teemal essee.

(4) Vandeadvokaadi abi eksamil hinnatakse eksami
neeritava teoreetilisi teadmisi lähtuvalt Eestis akre

i 88 h



diteeritud kõrgkoolide õigusteaduskondade õppekava
dest bacalaureus artium teaduskraadi omandamiseks.

(5) Vandeadvokaadi vanemabi eksamil hinnatakse 
eksamineeritava teoreetilisi teadmisi ning oskusi neid 
teadmisi advokaaditegevuses kasutada, lähtuvalt 
nõuetest, mis eeldavad eksamineeritava võimet iseseis
valt kvaliteetset õigusabi osutada.

(6) Vandeadvokaadi eksamil hinnatakse eksaminee
ritava teadmisi ning oskusi neid teadmisi advokaadi
tegevuses kasutada, lähtuvalt advokaadile esitatava
test kõrgeimatest nõuetest. Vandeadvokaat peab oma
ma põhjalikke teoreetilisi teadmisi kõikides õigusha- 
rudes, tundma seadusandlust ja kohtupraktikat, ole
ma võimeline kvaliteetset Õigusabi osutama ka keeru
kates Õiguslikes vaidlustes. Vandeadvokaat peab sa
muti omama teadmisi ja võimeid patroonina tegutse
miseks.

(7) Advokatuuri astuja isikuomaduste hindamisel ar
vestab komisjon essee, vestluse ja muude advokatuu
ri astuja isiku kohta käivate andmete alusel isiku ül
dist arengutaset, tema kõlbelisi omadusi, kõne-, väit
lus-, argumenteerimis-, ja suhtlemisoskust, oskust 
mõtteid nii suuliselt kui kirjalikult loogiliselt ja aru
saadavalt väljendada, samuti riigikeele ja võõrkeele 
valdamist.

§ 55. Advokaadieksamite korraldus

(1) Advokaadieksamite korraldamiseks koostab kut- 
sesobivuskomisjon eksami suulise osa eksamipiletid 
ning eksamipiletites käsitletud küsimuste loetelud, 
eksami kirjaliku osa kaasus ülesande, samuti advoka
tuuri astujate esseede teemade loetelu.
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(2) E k s ainip iie tite s käsitletud küsimuste loetelud on 
avalikud ning nendega võib eelnevalt tutvuda iga isik, 
kes soovib advokaadieksamit sooritada. Eksamipile- 
tid, kaasus ülesanded ja esseede teemad avaldamisele 
ei kuulu.

(3) Eksamipiletite küsimused ja kaasusülesanded 
peavad hõlmama kõiki advokaatide kutsetegevuses 
esinevaid õigusharusid. Yandeadvokaadieksami soo
ritaja võib valida kaasusülesande eraõiguse või ava
liku õiguse valdkonnast.

§ 56. Advokaadieksamile kutsumine ja mitteil
mumise tagajärjed

(1) Advokaadieksami kirjaliku osa ja essee kirjutab 
eksamineeritav kantsleriga kokkulepitud ajal advoka
tuuri asukohas.

(2) Advokaadieksami suulise osa sooritamiseks kutsub 
eksamineeritava kutsesobivuskomisjoni istungile kants
ler. Kutse kutsesobivuskomisjoni istungile saadetakse 
eksamineeritava nimele advokaadibüroosse, kus advo
kaat tegutseb või tehakse kutse edasiandmine ülesan
deks advokaadibüroo pidajale või advokaadi juhenda
jale või patroonile või juhendajaks või patrooniks 
hakkamiseks nõusoleku andnud vandeadvokaadile.

(3) Kui eksamineeritav ei ilmu suulise osa eksamile 
määratud eksamipäevaks, märgitakse protokolli hinde 
asemele “mitteilmunud”. Märge “mitteilmunud” võrd
sustatakse lubatud korduseksamite seisukohalt negatiiv
se hindega. Mitteilmumine loetakse mõjuvaks juhul, kui 
eksamineeritav esitab usaldusväärse tõendi mõjuva 
põhjuse kohta kümne päeva jooksul alates eksamile 
ilmumata jäämise päevast. Mõjuva põhjuse olemasolul
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ei võrdsustata eksamile ilmumata jäämist negatiivse 
hindega ja korduseksami sooritamise tingimustega.

§ 57. Advokaadieksami osad

Advokaadieksami sooritamiseks teeb eksamineeritav 
esimesena eksami kirjaliku ja seejärel suulise osa. 
Advokatuuri astuja kirjutab enne eksami kirjaliku 
osa tegemist essee juhuvaliku alusel antud õigusteo- 
reetilisel või Õiguspoliitilisel teemal.

§ 58. Advokaadieksami kirjalik osa
(1) Eksami kirjalikus osas lahendab eksamineeritav 
kirjalikult juhuvaliku alusel antud advokaaditegevu
sega seotud kaasusülesande.

(2) Eksamineeritav lahendab kaasusülesande ja kir
jutab essee kantsleri või kutsesobivuskomisjoni esime
he poolt volitatud usaldusväärse isiku juuresolekul. 
Kaasusülesande võtab eksamineeritav juhuvalikul 
kutsesobivuskomisjoni poolt kehtestatud kaasusüles- 
annete hulgast

(3) Eksamineeritav võib kaasusülesande lahendami
sel ja essee kirjutamisel kasutada õigusakte, Riigikoh
tu lahendeid ning õigusalast kirjandust, kutsesobivus
komisjoni poolt lubatud teisi abimaterjale ning arvu
tit ja printerit.

(4) Kaasusülesande lahendamiseks ja essee kirjutami
seks on eksamineeritaval aega 4 tundi. Valmis kaasus
ülesande lahendus ja essee antakse üle lõikes 2 nime
tatud isikule.

(5) Eksami kirjaliku osa hinne teatatakse eksaminee
ritavale kutsesobivuskomisjoni poolt eksami tulemuste 
teatavakstegemisel.
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§ 59. Advokaadieksami suuline osa

(1) Eksami suulises osas vastab eksamineeritav kut- 
sesobivuskomisj oni istungil eksamipiletil olevatele kü
simustele erinevatest õigusharudest.

(2) Vandeadvokaadi abi ja vandeadvokaadi vanem
abi eksamipilet sisaldab küsimusi viiest erinevast 
õigusharust. Komisjoni liikmetel on õigus esitada ek
samipiletil märgitud õigusharude piires täpsustavaid 
küsimusi.

(3) Vandeadvokaadi eksamipiletil on märgitud kolm 
valdkonda erinevatest õigusharudest, mille piires ko
misjoni liikmed võivad esitada eksamineeritavale 
küsimusi.

(4) Kutsesobivuskomisjoni liikmed võivad esitada ek
samineeritavale tema teoreetiliste teadmiste kontrol
limiseks iga eksamiküsimuse kohta täpsustavaid ja 
täiendavaid küsimusi

§ 60. Eksamitulemuste hindamine ja teatavaks 
tegemine
(1) Komisjoni iga liige hindab eksamineeritava vas
tuseid iga õigusharu osas, samuti kaasusülesande la
hendamise osas täisarvuga ühest kümneni, hinnet ko
misjoni liikmetega eelnevalt arutamata.

(2) Eksami lõppedes arvutatakse komisjoni liikmete 
poolt antud hinnete alusel keskmine hinne iga eksa
mipiletil märgitud õigusharu osas, samuti kaasusüles
ande lahendamise osas.

(3) Keskmised eksamihinded ümardatakse täisarvuks, 
kusjuures hinnet, mis lõpeb viie kümnendikuga või suu
rema arvuga, ümardatakse järgmise suurema täisarvu
ni, väiksemat hinnet aga eelneva väiksema täisarvuni.

QÖ



(4) Advokatuuri astuja isikuomadusi tunnistatakse 
advokaaditegevuseks sobivaiks, kui vähemalt pooled 
istungis osalenud komisjoni liikmetest on hinnanud 
eksamineeritava isikuomadusi sobivaiks.

(5) Advokaadieksami tulemuste kohta teeb komisjon 
kirjaliku otsuse, millele kirjutavad alla kõik istungil 
osalenud liikmed. Komisjoni otsuses märgitakse:

1) otsuse kuupäev ja järjekorranumber;

2) komisjoni istungil osalenud isikute nimed;

3) eksamineeritava nimi;

4) eksami liik (vandeadvokaadi abi eksam, vande
advokaadi vanemabi eksam, vandeadvokaadi 
eksam, korduseksam);

5) eksamihinded eksami suulise osa iga õigusharu 
eest ning eksami kirjaliku osa eest;

6) advokatuuri astuja osas - isikuomaduste sobivus 
või mittesobivus;

7) komisjoni otsus selle kohta, kas eksamineeritav 
on advokaadieksami sooritanud.

(6) Kutsesobivuskomisjon teeb eksamitulemused ja 
kutsesobivuskomisjoni otsuse teatavaks kutsesobivus- 
komisjoni istungil eksamineeritava juuresolekul vii
vitamata pärast tulemuste selgumist. Kutsesobivusko
mis j oni liikme poolt antud hinnet ei tehta teatavaks.

(7) Eksamineeritava soovil väljastab advokatuuri ju
hatus temale komisjoni otsuse ärakirja viie päeva 
jooksul alates komisjoni istungist.

(8) Juhul, kui komisjoni otsus tuleb vastavalt käes
oleva paragrahvi 5. lõikele pÕhistada, väljastab juha
tus komisjoni põhistatud otsuse eksamineeritavale 
kahe nädala jooksul alates komisjoni istungist.
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(9) Kutsesobivuskomisjomi esimees edastab kutsesobi- 
vuskomisjoni otsuse koos eksamitulemustega juhatu
sele. Komisjoni otsused säilitatakse advokatuuri juha
tuses ja ärakiri pannakse advokaadi toimikusse, kel
le kohta otsus käib.

(10) Käesoleva paragrahvi sätteid kohaldatakse ka 
korduseksamile.

§ 61. Eksamitulemuste vaidlustamine

(1) Eksamineeritav võib kirjaliku kaebuse esitamise
ga vaidlustada eksamitulemused advokatuuri juhatu
ses kahe nädala jooksul alates eksamitulemuste tea
dasaamisest.

(2) Juhatus teeb otsuse kaebuse kohta ühe kuu jook
sul alates kaebuse saamisest.

(3) Juhatus võib kaebuse alusel eksamitulemused tü
histada juhul, kui kutsesobivuskomisjon on eksami 
läbiviimisel või eksamitulemuste kindlakstegemisel 
oluliselt rikkunud seaduse või kodukorra sätteid. 
Muudel juhtudel jätab juhatus kaebuse rahuldama
ta. Kaebuse läbivaatamisel ei ole juhatusel õigust hin
nata kaebuse esitaja teadmisi.

(4) Kui juhatus tühistab eksamitulemused on kutse
sobivuskomisjon kohustatud kahe nädala jooksul ar
vates juhatuse otsuse saamisest uuesti arutama eksa
mineeritava kutsesobivust ja eksamitulemusi.

§ 62. Hinnangu andmine advokaadi kutsetege
vusele

(1) Hinnangu advokaadi kutsesobivusele annab kutse
sobivuskomisjon advokatuuri juhatuse otsuse alusel.
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Otsuses märgib advokatuuri juhatus, mis asjaoludel on 
vajalik advokaadi kutsesobivusele hinnangut anda.

(2) Saanud advokatuuri juhatuse otsuse, tutvuvad 
komisjoni liikmed advokaadi kutsetegevust kajastava
te dokumentidega ning vajadusel ka kohtutoimikute
ga. Tutvumise tulemuste kohta koostatakse kirjalik 
kokkuvõte, millele kirjutavad alla advokaadi kutse
tegevusega tutvunud komisjoni liikmed. Kokkuvõtte 
ärakiri antakse advokaadile kätte vähemalt kaks 
nädalat enne komisjoni istungit.

(3) Advokaadi kutsesobivust hindab kutsesobivusko- 
misjon istungil advokaadi osavõtul.

(4) Advokaadi kutsesobivust hindab komisjon advo
kaadi kutsetegevuse kokkuvõttes esitatud andmete, 
samuti vestluse ning komisjoni liikmete küsimustele 
antud vastuste alusel. Komisjoni liikmed võivad ad
vokaadile esitada küsimusi, mis tÕusetuvad tema se
nise kutsetegevuse pinnalt, samuti küsimusi erineva
test õigusharudest selgitamaks, kas advokaadil on 
edukaks kutsetegevuseks vajalikud teoreetilised tead
mised ning praktilised oskused.

(5) Advokaadi vastavust kutsesobivusnõuetele hindab 
iga kutsesobivuskomisjoni liige, arutamata eelnevalt 
hinnangut komisjoni liikmetega. Komisjon tunnistab, 
et advokaat ei vasta kutsesobivusnõuetele, kui sellise 
hinnangu on andnud üle poole komisjoni istungil osa
lenud liikmetest.

(6) Komisjoni otsus, millega on tunnistatud, et advokaat 
ei vasta kutsesobivusnõuetele, peab olema põhistatud. 
Komisjoni põhistatud otsuse ärakiri antakse advokaadi 
kätte kahe nädala jooksul alates komisjoni istungist.
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§ 63. Hinnangu andmine välisriigis omandatud kut- 
sekvalifikatsioonile

(1) Välisriigis täieõigusliku advokaadina tegutsemi
se õigust omava isiku kutsekvalifikatsiooni vandead
vokaadina tegutsemiseks hindab komisjon sobivustesti 
alusel.

(2) Sobivustest korraldatakse vestluse vormis. Sobivus
testi eesmärgiks on hinnata, kas isiku teoreetilised tead
mised ning praktilised kogemused vastavad Eestis van
deadvokaadile tavapäraselt esitatavatele nõuetele.

(3) Sobivustesti tulemusi hindab kutsesobivuskomis- 
jon istungil. Sobivustesti tulemusi hindab komisjoni 
iga liige, hinnangut komisjoni liikmetega eelnevalt 
arutamata.

(4) Komisjon tunnustab välisriigis täieõigusliku ad
vokaadina tegutsemise õigust omava isiku kutsekva
lifikatsiooni vandeadvokaadina tegutsemiseks, kui sel
lise hinnangu on andnud üle poole istungil osalenud 
komisjoni liikmetest.

(5) Komisjoni otsus, millega on jäetud isiku kutsekva- 
lifikatsioon tunnustamata, peab olema põhistatud.

(6) Muus osas kohaldatakse advokaadi kutsesobivus- 
nõuetele vastavuse kohta hinnangu andmise kohta 
sätestatut.

(7) Arvamuse advokatuuri assotsieerunud liikme so
bivuse kohta vandeadvokaadi kutsenimetuse saami
seks annab kutsesobivuskomisj on advokatuuri juha
tuse ettepanekul. Arvamuse andmiseks vestlevad ko
misjoni liikmed komisjoni istungil assotsieerunud liik
mega, et selgitada välja tema senise kutsetegevuse laad 
ning teadmised Eesti õigusest.
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(8) Komisjon annab arvamuse assotsieerunud liikme 
sobivuse kohta vandeadvokaadi kutsenimetuse andmi
seks käesoleva paragrahvi lõigetes 1-4 sätestatud korras

§ 64 Kodukorra paragrahvi 63 rakendamine

Kodukorra § 63 jõustub üheaegselt advokatuurisea- 
duse §-de 66-78 jõustumisega

9. PEATUKK
ADVOKAADITUNNISTUSE JA 

ADVOKATUURI LIIKME TUNNI S TÜSE 
ANDMISE, PIKENDAMISE JA KEHTETUKS 

TUNNISTAMISE KORD

§ 65. Advokaaditunnistus

(1) Advokaaditunnistus on advokatuuri kuulumist 
tõendav dokument, mis esitatakse kliendi nõudmisel 
tutvumiseks kliendile.

(2) Advokaaditunnistusele märgitakse:

1) advokaadi nimi ja isikukood;

2) andmed hariduse ja akadeemilise kraadi kohta;

3) advokaadi elukohaks olev omavalitsusüksus;

4) advokaadi tegutsemiskohaks oleva advokaadi- 
ühingu nimi ja äriregistri kood või füüsilisest 
isikust ettevõtjana tegutseva advokaadi ärire
gistri kood ning advokaadibüroo aadress;

5) advokatuuri liikmeks saamise aeg;

6) advokaadi kutsenimetus ja selle omandamise aeg;

7) märge advokatuuri kuulumise peatumise kohta.
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(3) Advokaaditunnistus vormistatakse eesti keeles.

(4) Vandeadvokaadile ja vandeadvokaadi vanemabile 
antud advokaaditunnistus kehtib tähtajatult.

§ 66. Advokatuuri liikmetunnistus

(1) Advokatuuri liikmetunnistus on advokatuuri 
kuulumist tõendav dokument, mis esitatakse vajadu
sel kõigile asjakohastele isikutele.

(2) Advokatuuri liikmetunnistusel märgitakse:

1) advokatuuri liikmetunnistuse number;

2) advokaadi nimi ja isikukood;

3) advokaadi kutsenimetus;

4) advokatuuri liikmetunnistuse väljaandmise aeg;

5) advokaadi allkirjanäidis.

(3) Advokaat võib oma isikut tõendada kohtus ja 
õiguskaitseorganites ning advokatuuris advokatuuri 
liikmetunnistusega.

(4) Vandeadvokaadile ja vandeadvokaadi vanemabile 
antud advokatuuri liikmetunnistus kehtib tähtajatult.

§ 67. Advokaaditunnistuse ja advokatuuri liik
metunnistuse statuut

(1) Advokaaditunnistuse ja advokatuuri liikmetun
nistuse vormi ja kujunduse sätestab advokaaditunnis
tuse ja advokatuuri liikmetunnistuse statuut.

(2) Advokaaditunnistuse ja advokatuuri liikmetun
nistuse statuudi kehtestab advokatuuri juhatus.
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§ 68. Advokaaditunnistuse ja advokatuuri liikme- 
tunnistuse andmine

(1) Advokaaditunnistusi ja advokatuuri liikmetun- 
nistusi annab juhatus.

(2) Juhatus annab advokaaditunnistuse ja advoka
tuuri liikmetunnistuse pärast isiku advokatuuri vas
tuvõtmist, advokaadile kõrgema kutsenimetuse omis
tamist ja juhatuse teavitamist advokaaditunnistusele 
või advokatuuri liikmetunnistusele kantavate andme
te muutumisest.

(3) Advokaaditunnistuse ja advokatuuri liikmetun
nistuse annab advokaadile üle juhatuse koosolekul esi
mees või aseesimees.

(4) Vandeadvokaadile antakse advokaaditunnistus ja 
advokatuuri liikmetunnistus üle pärast juhatuse ees 
vandeadvokaadivande andmist. Kaalukatel tehnilistel 
põhjustel võib juhatus advokaaditunnistuse ja advoka
tuuri liikmetunnistuse üleandmise edasi lükata.

(5) Advokaaditunnistuse või advokatuuri liikmetun
nistuse väljaandmisel seoses advokaaditunnistusele 
või advokatuuri liikmetunnistusele kantavate andme
te muutumisega annab kantsler advokaaditunnistuse 
või advokatuuri liikmetunnistuse üle advokaadile või 
tema esindajale.

§ 69. Advokaaditunnistuse ja advokatuuri liik
metunnistuse kehtetuks tunnistamise alused ja 
õiguslik tagajärg

(1) Advokaaditunnistus ja advokatuuri liikmetunnis
tus tunnistatakse kehtetuks, kui:

1) advokaaditunnistus või advokatuuri liikmetun
nistus on väljunud advokaadi valdusest;
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2) advokaat on advokatuurist välja arvatud või 
välja heidetud;

3) advokatuuri liikmesuse või kutsetegevuse peata
mise korral ei anna advokaat viivitamata advo- 
kaaditunnistust või advokatuuri liikmetunnis- 
tust üle juhatusele;

4) advokaat ei esita juhatusele viivitamata advokaa- 
ditunnistust või advokatuuri liikmetunnistust 
sinna kantud andmetes muudatuste tegemiseks;

5) advokaaditunnistus või advokatuuri liikmetun- 
nistus on oluliselt rikutud.

(2) Advokaaditunnistuse või advokatuuri liikmetun- 
nistuse kehtetuks tunnistamise korral loetakse alates 
kehtetuks tunnistamise otsuse tegemisest advokaadi
tunnistuse või advokatuuri liikmetunnistuse kehtivuse 
tähtaeg lõppenuks.

§70. Advokaaditunnistuse ja advokatuuri liik- 
metunnistuse kehtetuks tunnistamise kord

(1) Juhatus on kohustatud omal algatusel arutama 
advokaaditunnistuse ja advokatuuri liikmetunnistu
se kehtetuks tunnistamist esimesel koosolekul, mis 
järgneb advokaaditunnistuse või advokatuuri liikme
tunnistuse kehtetuks tunnistamise aluse esinemise 
juhatusele teatavakssaamisele.

(2) Juhatus otsustab advokaaditunnistuse ja advoka
tuuri liikmetunnistuse kehtetuks tunnistamise või sel
lest keeldumise. Advokaaditunnistuse ja advokatuu
ri liikmetunnistuse kehtetuks tunnistamise otsus peab 
olema motiveeritud ja selles peab sisalduma viide ot
suse peale edasikaebamise korra kohta.
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(3) Kantsler edastab viivitamata juhatuse otsuse ad- 
vokaaditunnistuse või advokatuuri liikmetunnistuse 
kehtetuks tunnistamise kohta advokaadile ja tema 
juhendajale või patroonile. Kantsler edastab viivita
mata juhatuse otsuse advokaaditunnistuse või advo
katuuri liikmetunnistuse kehtetuks tunnistamise koh
ta väljaandele “Ametlikud Teadaanded”.

(4) Kehtetuks tunnistatud advokaaditunnistus või 
advokatuuri liikmetunnistus tuleb viivitamatult edas
tada juhatusele.

(5) Kui kehtetuks tunnistatud advokaaditunnistus 
või advokatuuri liikmetunnistus on juhatuse valdu
ses, siis teeb juhatus advokaaditunnistusele või advo
katuuri liikmetunnistusele kehtetuks tunnistamise 
kohta märke.

(6) Kui kehtetuks tunnistatud advokatuuri liikme
tunnistus ei ole juhatuse valduses, siis edastab kants
ler juhatuse otsuse viivitamata õiguskaitseorganitele.

(7) Kehtetuks tunnistatud advokaaditunnistus! ja ad
vokatuuri liikmetunnistusi säilitatakse advokatuuri 
dokumentide arhiivis kümme aastat.
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EESTI ADVOKAADID
i e■m-

A
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Aavo Aadli
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Aivar Pilv
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo HETA
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo HETA Tartu 
osakond
vandeadvokaat,
BCLO Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Tartu I Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Aivini Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Tartu I Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Alas & Raudsik 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Alaver & Partnerid
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Tark & Co

Aadli, Aavo

Aavakivi, Ilmar-Erik

Aavik, Andres

Aavik, Kalev

Aavik, Marko

Agar j o va, Niina

Ainla, Raul

Aiand, J iiri

Alas, Andres

Alaver, Andres

Allikmets, Sille
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vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Normann ja 
Partnerid
vandeadvokaat,
Aivini Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Ainos
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Heta Tartu osakond
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Maire Arm
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Tark & Co
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Concordia
vandeadvokaat,
BCLO Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Aule Advokaadibüroo

Alp, Toomas

Alvin, Ain

Arnos, Kai

Antsmäe, Rando

Arm, Maire

Aru, Allar

Arumäe, Urmas

Arvisto, Margus

Aule, Juho-Enn

B
Baclunann, Kalev vandeadvokaat,

Advokaadibüroo Baclunann & 
Partnerid
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Natalia Lausmaa 
vandeadvokaat,
Toomas Bekkeri Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Bulattšik 
vandeadvokaadi vanemabi, 
Narva Esimene Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Narva Esimene Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Ehasoo & 
Benevolcnskaja

Balaban, Svetlana

Bekker, Toomas

Belov, Sergei

Belugin, Igor

Belõševa, Antonina

Benevolenskaja, Jelena
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vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo A. Kunda & Ko
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Leino Biin & 
Partnerid
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Aivar Pilv
vandeadvokaat,
Merike Borunova Advokaadibüroo
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Baclunann & 
Partnerid Tallinna osakond
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Bulattšik

Bergson, Raivo

Biin, Leino

Blankin, Piret

Borunova, Merike

Brett, Velmar

Brügel, Viktor

Bulattšik, Eduard

E
vandeadvokaat,
Viruvärava Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Ehasoo & 
Benevolenska ja
vandeadvokaadi vanemabi,
Rodi Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Markus, Meidra,
Missik & Ko
vandeadvokaat,
Sikuti Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Aivar Ennok
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Aivar Pilv
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Henn Eomois

Eerma, Vaike

Ehasoo, Kaido

. Eiche, Alar

Eipre, Terje

Eliste, Eldur

Ennok, Aivar

Entsik, Eerik

Eomois, Henn
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Erelt, Jaan vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Ehasoo & 
Benevolenskaja

F
Feldschmidt, Uno vandeadvokaat,

Advokaadibüroo Uno Feldschmidt 
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid 
vandeadvokaat,
Tartu I Advokaadibüroo
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid

Fischer, Main

Frosch, Anton

Froscli, Triin

G
Ginter, Carri vandeadvokaadi abi,

Rodi Advokaadibüroo
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Glikman & Glikman 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Glikman & Glikman
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Aivar Ennok
vandeadvokaat,
Ida-Viru Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
BCLO Advokaadibüroo
van deadvokaat,
Advokaadibüroo Jugans Grossmann
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Bachmann & 
Partnerid Tallinna osakond

G inter, Viive

Glikman, Aleksander

Glikman, Leon

Gorkin, Andres

Gorškaljov, Oleg

Greebe, Avo

Grossmann, Jugans

Gräzin, Igor
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H
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Paul Varul
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi 
vandeadvokaat,
Harald Hannuse Advokaadibüroo
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Heek
vandeadvokaadi vanemabi,
Tartu I Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Tiina Mare Hiob 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Alas & Raudsik
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Luiga & Mugu
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Mody, Hääl & 
Partnerid

Haavasalu, Karl

Hallmägi, Andres

Hannus, Harald

Harkmaa, Pirko-Liis

Heek, Margus

Hint, Aivar

Hiob, Tiina Mare

Holsmer, Silja

Hämmalov, Airi

Hääl, Marti

J
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo A. Jakobson &
A. Jaroslavski
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo A. Jakobson &
A. Jaroslavski
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Jevšina & Manjuk

Jaanson, Marika

Jakobson, Alla

Jaroslavski, Anatoli

Jesse, Piret

Jevšina, Jekaterina
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Johanson, Vello

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Arvo Junti
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Kraavi & Partnerid
vandeadvokaat,
Peeter Järve Advokaadibüroo 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Järve, Otti & Laretei 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo HETA

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Vello Johanson
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Legalia

Juudas, Eve

Junti, Arvo

Jõepere, Evelin

Järv, Peeter

Järve, Paul

Jürgen, Imbi

K
Kaasik, Maidu vandeadvokaat,

Advokaadibüroo Tark & Co 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo V Kaasik & Co 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Kadak & Partnerid 
vandeadvokaadi abi,
Aare Raigi Advokaadibüroo
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Paul Varul
vandeadvokaadi vanemabi,
Aivini Advokaadibüroo
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Tark & Co
vandeadvokaat,
Kallaste Advokaadibüroo

Kaasik, Viktor

Kadak, Kristina

Kaevando, Marko

Kalaus, Martti

Kalaus, Tanel

Kaljurand, Aldo

Kalk, Karmo

Kallas, Kaja

Kallaste, Valli
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vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär
vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo HETA

Kalme, Ain

Karu, Ants

Karu, Sirle vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo HETA
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Luiga & Mugu
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Teder & Rask 
vandeadvokaat,
Narva Esimene Advokaadibüroo 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Luiga & Mugu 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Keevallik & 
Partnerid
vandeadvokaadi vanemabi,
Tartu 1 Advokaadibüroo 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Aivar Pilv
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Tark & Co
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Teder & Rask
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo A. Kiis 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Laus & Partnerid 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Nadezda Kikkas 
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Concordia
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Markus, Meidra, 
Missik & Ko

Kasak, Anto

Kask, Karl

Kazikov, Albert

Kaur, Viive

Keevallik, Toomas

Kello, Aivar

Kergandberg, Erki

Kessler, Kilvar

Kiik, Urmas

Kiis, Ain

Kiisa, Madis

Kikkas, Nadezda

Kirsis, Jürgen

Kiviloo, Rein
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vandeadvokaadi vanemabi, 
Kentmanni Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
K. Kooga Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Koolmeister & Ko 
vandeadvokaat,
Narva Esimene Advokaadibüroo 
vandeadvokaat,
Ida-Viru Advokaadibüroo 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Kozlov ja Partnerid 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Kraavi & Partnerid 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Viira & Krinal
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Jaak Oja
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Kuklase & 
Partnerid
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Leppik & Partnerid 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo A. Kunila & Ko
vandeadvokaadi vanemabi,
Tartu I Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Mody, Hääl & 
Partnerid
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo HETA

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Raid la & Partnerid
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Koitver

Kocli, Kari-Paavo

Koitver, Aurelia

Koitver, Kairi

Kooga, Kaido

Koolmeister, Indrek

Korlenko, Mihhail

Kozik, Eduard

Kozlov, Viktor

Kraavi, Veli

Krinal, Vahur

Kruusmaa, Tiia

Kuklase, Olev

Kullerkann, Ingrid

Kunila, Annemarie

Kuningas, Heiki

Kutman, Peeter

Kuurberg, Maris
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vandeadvokaadi abi,
HETA Pärnu Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Abti Kõo
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Siigur, Kõrgesaar & 
Partnerid
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Teder & Rask
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Kaljo Kagi
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Kaljo Kägi
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Valge & Uiga Jõgeva

vandeadvokaat,
Tartu I Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Nikolai Kõiv

Kuusmaa, Kaljo

Kõiv, Nikolai

Kõiv, Toomas

Kõo, Abti

Kõrgesaar, Urmas

Käbi, Risto

Kägi, Kaljo

Kägi, Kersti

Kütt, Ivo

L
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo V. Kaasik & Co 
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Bachmann & 
Partnerid
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Henn Eornois
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Ann Saar
vandeadvokaat,
Tartu I Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Järve, Otti & Laretei 
vandeadvokaat,
Tartu I Advokaadibüroo

Laanemaa, Toomas

Laansalu, Ain

Ladva, Owe

Laine, Eve

Lall, Astrid

Laretei, Ants

Laur, Mare
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Laus, Raivo

vandeadvokaat,
Viruvärava Advokaadibüroo
vandeadvokaadi vanemabi, 
Viruvärava Advokaadibüroo
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Aivar Pilv 
Tartu osakond 
vandeadvokaat,
Valga Advokaadibüroo 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Teder & Rask 
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Eha Lillsaar
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Bachmann & 
Partnerid Tallinna osakond
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Leppik & Partnerid
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo HETA 
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Mägi & Partnerid
vandeadvokaat,
Niguliste Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Tõnu Liivik
vandeadvokaat,
Tartu I Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Laus & Partnerid
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Natalia Lausmaa

Lausmaa, Natalia

Leedu, Märt

Leis, Marina

Lemetti, Margo

Leok, Neeme

Lepik, Hasso

Lepik, Peeter

Lepiksoo, Mariana

Lepmets, Marju

Leppik, Indrek

Leppik, Jüri

Levin, Simon

Liiva, Toomas

Liivamägi, Linnar

Liivik, Tõnu

Lill, Kalev
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vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Ehasoo & 
Benevolenskaja
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Eha Lillsaar
vandeadvokaadi vanemabi,
Maria Mägi Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Tark & Co
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Landwell
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo A. Jakobson &
A. Jaroslavski
vandeadvokaat,
Helmi Loonde Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Andrus Lillo

Lillo, Andrus

Lillo, Indrek

Lillsaar, Eha

Lindina, Tarvo

Lindmäe, Jaan

Lindpere, Heiki

Linsi, Liina

Lipstok, Raiko

Liskman-Getsu, Ärina

Loonde, Helmi

vandeadvokaat,Luberg, Aadu
Advokaadibüroo HETA
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Luiga & Mugu
vandeadvokaadi vanemabi,
Valga Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Tartu I Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Aivar Pilv
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Legitimus

Luhaäär, Toomas

Luiga, Sten

Luik, Vello

Lukas, Aino-Eevi

Luksepp, Helina

Lumiste, Riine

CEO



Lusmägi, Andres vandeadvokaat,
Kesklinna Advokaadibüroo 
vandeadvokaat,
Viruvärava Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Tõnis Lutsar
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Andrus Lillo
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Paul Varul 
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Glikman & Glikman

Lust, Mare

Lutsar, Tõnis

Lõlnnus-Ein, Karina

Lõhmus, Mikk

Lätt, Priit

M
Maaroos, Ibno vandeadvokaat,

HETA Pärnu Advokaadibüroo 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Välisõigusabi
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Paul Varul
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Urge
vandeadvokaat,
M. Malõševi Advokaadibüroo 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Priit Manavaid
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Lea Mandel
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Jevšina & Manjuk 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Markus, Meidra, 
Missik & Ko
vandeadvokaat,
Narva Esimene Advokaadibüroo

Mahhov, Ivo

Mailend, Ants

Maitse, Kati

Malõšev, Mefodi

Manavaid, Priit

Mandel, Lea

Manjuk, Valentina

Markus, Raul

Masalina, Tatjana
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vandeadvokaadi vanemabi,
Tartu I Advokaadibüroo 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Markus, Meidra, 
Missik & Ko
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Tark & Co 
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Sirje Must 
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Konrad Mällo
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Markus, Meidra, 
Missik & Ko
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Mody, Hääl & 
Partnerid
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Luiga & Mugu
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo HETA
vandeadvokaadi abi,
Tartu I Advokaadibüroo
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Sirje Must
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Sirje Must 
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Valge & Uiga
vandeadvokaadi abi,
Viruvärava Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Maria Mägi Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Mägi & Partnerid

Masso, Meelis

Meidra, Tõnu

Melikov, Kristjan

Mets, Margus

Mihelson, Gennadi

Missik, Mart

Mody, Sanjay Jaanus

Mugu, Margus

Mullari, Tambet

Murde, Valli

Muru, Kaili

Must, Sirje

Mägi, Helen

Mägi, Kadi

Mägi, Maria

Mägi, Monika
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Mälberg, Toomas vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Mody, Hääl & 
Partnerid
vandeadvokaat, 
Advokaadibüroo Konrad Mällo
vandeadvokaat, 
Advokaadibüroo Välisõigusabi 
vandeadvokaat, 
Advokaadibüroo Marje Mängel
vandeadvokaat, 
Advokaadibüroo HETA

Mällo, Konrad

Mänd, Ellinora

Mängel, Marje

Männiko, Mari

N
Naastre, Moonika vandeadvokaadi abi, 

Advokaadibüroo Sirje Must
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Küllike Nämm
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Rein Napa
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Laus & Partnerid 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo AE Consult
vandeadvokaadi abi,
Aare Raigi Advokaadibüroo 
vandeadvokaat,
Rakvere Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi abi
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Normann ja 
Partnerid
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Leppik & Partnerid 
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Tark & Co

Nämm, Küllike

Napa, Rein

Narusberg, Sergei

Neiland, Alar

Niitsoo, Rein

Nirgi, Lembit

Nišajev, Oleg 
Normann, Margo

Nurm, Tiia

Nunnela, Ilona
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Nõmmik, Ants vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Kozlov & Partnerid
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid

Nõmper, Ants

0
Oberg, Raul vandeadvokaat,

Advokaadibüroo Concordia Pärnu
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Jaak Oja
vandeadvokaadi vanemabi,
Maria Mägi Advokaadibüroo 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Leonid 
Olovjanišnikov
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Teder & Rask
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Landwell
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Teder & Rask
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Järve, Otti & Laretei 
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Teder & Rask
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid

Oja, Jaak

Ojamaa, Heikki

Olovjanišnikov, Leonid

Oro, Mari

Ots, Arne

Ots, Maivi

Otsmann, Villu

Otti, Heldur

Otto, Iivi

Oviir-Neivelt, Maarja

P
vandeadvokaadi vanemabi, 
Tartu I Advokaadibüroo 
vandeadvokaat, 
Advokaadibüroo Aivar Pilv 
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Luiga & Mugu

Paabumets, Marko

Paas, Paavo

Paatsi, Karina
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vandeadvokaat,
Uno Paimetsa Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Enno Palumets 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Andres Past
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Legalia
vandeadvokaadi vanemabi,
Tartu I Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Raivo Pert
vandeadvokaat,
Niguliste Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Partes
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Luiga & Mugu 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo HETA
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo HETA
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Landwell
vandeadvokaadi vanemabi,
Ida-Viru Advokaadibüroo
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Paul Varul
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Teder & Rask

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Luiga & Mugu

Pahapill, Priit

Paimets, Uno

Palu mets, Enno

Papp, Sven

Paron, Raino

Past, Andres

Paulus, Lauri

Persidski, Peeter

Pert, Raivo

Petrjakova, Niina

Pihla, Enn

Pililak, Monica

Pihlakas, Kaido

Pihlakas, Taavi

Pikamäe, Toomas

Pikina, Jaak

Pikmets, Helmut

Pilt, Eve
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vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Heek
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Aivar Pilv
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Aivar Pilv 
Tartu osakond
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Konrad Mällo 
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Aliti Kõo
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi
vandeadvokaat,
Ida-Viru Advokaadibüroo
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Mägi & Partnerid
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär
vandeadvokaat,
Valga Advokaadibüroo
vandeadvokaadi vanemabi,
Maria Mägi Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Kersti Põld
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Teder & Rask
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Partes
vandeadvokaat,
Tartu I Advokaadibüroo
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo HETA
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Sirje Must

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Avo Aadli

Pilt, Kerstin

Pilt, Toomas

Pilv, Aivar

Pilv, Tarmo

Pinding, Ants

Plaks, Carry

Pohla, Asko

Politšev, Sergei

Polman, Denis

Pormeister, Alo

Preem, Otto

Põder, Nele

Põld, Kersti

Põldme, Kristi

Pärmann, Avo

Pärtel, Anu

Päts, Madis

Pürn, Tanel
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R
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Rein Raamets
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid
vandeadvokaat,
Aare Raigi Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Andres Rüütel
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Kadak & Partnerid
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Concordia Pärnu
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo V. Kaasik & Co 
vandeadvokaat,
Raudsepa Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Alas & Raudsik 
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Kadak & Partnerid 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Matti Reinsalu 
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid
vandeadvokaadi vanemabi, 
Viruvärava Advokaadibüroo
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Landwell 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Eva Rivis 
vandeadvokaat,
Rodi Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Narva Esimene Advokaadibüroo 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo K.Roosalu

Raamets, Rein

Raidla, Jüri

Raig, Aare-Heino

Rajavere, Peep

Ratso, Allan

Raudsepp, Alla

Raudsepp, Kati

Raudsepp, Sulev

Raudsik, Aivar

Reinmaa, Armand

Reinsalu, Matti

Reinson, Kristi

Repnau, Andrus

Riiberg, Randu

Rivis, Eva

Rodi, Äili

Rogulski, Vladimir

Roosalu, Kristina
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Roosmaa, Riinno vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Roosmaa 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Roosmaa
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Markus, Meidra, 
Missik & Ko
vandeadvokaat,
Ida-Viru Advokaadibüroo
vandeadvokaadi abi,
Aare Raigi Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Andres Rüütel
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Leino Biin & 
Partnerid

Roosmaa, Valvo

Ruus, Taivo

Rõzov, Nikolai

Räppo, Kaimo

Rüütel, Andres

Rüütel, Risto

s
Saar, Ann vandeadvokaat,

Advokaadibüroo Ann Saar
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Saar & Co
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Paul Varul 
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Karl Saavo
vandeadvokaat,
Dagmar Saksa Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid 
vandeadvokaadi abi,
Aivini Advokaadibüroo 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Edith Sassian & Ko

Saar, Mall

Saar, Nigul

Saare, Kalev

Saavo, Karl

Saks, Dagmar

Saks, Reet

Salumets, Alice

Sassian, Edith
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Saue, Andres vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Andres Saue 
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Tark & Co 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Maimu Schmidt 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Siiri Schneider
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid
vandeadvokaat,
Niguliste Advokaadibüroo
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Maire Arm
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Alaver & Partnerid
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Mare Sepp 
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Laus & Partnerid 
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Andres Tamm
vandeadvokaat,
Sikuti Advokaadibüroo 
vandeadvokaat,
Sikuti Advokaadibüroo 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Ruth Sild
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo HETA 
Brüsseli esindus
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Aivar Pilv
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Digesta

Savi, Marit

Schmidt, Maimu

Schneider, Siiri

Sehver, Monika

Seimar, Imbi

Selberg, Eve

Senkel, Mati

Sepp, Mare

Seppik, Siim

Siil, Marko

Sikut, Mart

Sikut, Vello

Sild, Ruth

Sild, Tarmo

Sillar, Sven

Simm, Piret
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Simovart, Mari-Ann vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär 
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär 
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Mägi & Partnerid 
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Leppik & Partnerid
vandeadvokaa t,
Advokaadibüroo HETA Narva 
osakond
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Bachmann & 
Partnerid
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Glikman & Glikman
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Tark & Co
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Tark & Co 
vandeadvokaat,
Ida-Viru Advokaadibüroo 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Legalia
vandeadvokaat,
Viruvärava Advokaadibüroo

Simovart, Martin

Simson, Andres

Sirel, Jüri

Solovjova, Irina

Soop, Ene

Soosaar, Cardo

Straus, Ilmar

Suik, Andres

Susi, Mart

Suuban, Arvo

Suvorova, Natalia

Söörd, Milvi

Š
Šemanski, Vladimir vandeadvokaat,

Advokaadibüroo Vladimir Šemanski

ž
Žurina, Irina vandeadvokaat,

Ida-Viru Advokaadibüroo
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T
Talviste, Üllar vandeadvokaat,

Advokaadibüroo HETA
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Andres Tamm
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Valge & Uiga 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Märge Tamme
vandeadvokaadi vanemabi,
Aivini Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Teder & Rask
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo HETA Tartu 
osakond
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo HETA Tartu 
osakond
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Tark & Co
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Priit Tartu
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Tark & Co
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo HETA
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Tedder 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Teder & Rask 
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo V Kaasik & Co

Tamm, Andres

Tamm, Elo

Tamm, Leanika

Tamme, Märge

Tamme, Toomas

Tamme, Tõnis

Tammer, Anne

Tammer, Vello

Tark, Aare

Tartu, Priit

Taube, Toomas

Tauk, Daisy

Tedder, Jaan

Teder, Indrek

Tehver, Anu
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vandeadvokaat,
Advokaadibüroo V. Kaasik & Co 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Aivar Pilv
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Tibar & Partnerid
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Jaak Oja
vandeadvokaat,
Veera Tolli Advokaadibüroo
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Paul Varul

Tomberg, Helen Tumelille vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Tibar & Partnerid
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Tedder
vandeadvokaat,
Sikuti Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi vanemabi,
Sikuti Advokaadibüroo 
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Raivo Laus
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Arri Tooming
vandeadvokaadi abi,
Maria Mägi Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Raul Tosmann
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Koolmeister & Ko
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Henn Eomois
vandeadvokaat,
Narva Esimene Advokaadibüroo

Teliver, Jaanus

Tepper, Kristina

Tibar-Šuvalov, Eva

Tiiman, Marko

Tolli-Baskin, Veera

Tolstov, Leonid

Tomberg, Monika

Tomson, Endel

Toom, Pille

Toomemets, Triin

Tooming, Arri

Torokoff, Kuldar-Jaan

Tosmann, Raul

Traat, Martin

Triipan, Martin

Truija, Uido

Tšelnokova, Galina
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vandeadvokaadi vanemabi,
Niguliste Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Leppik & Partnerid
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Vahur Tänav

Tusti, Maria nn

Tuulas, Tõnu

Tõrs, Mari-Liis

Tänav, Vahur

u
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo B & K
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Kraavi & Partnerid
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Valge & Uiga
vandeadvokaat,
Artur Umuršadjantsi Advokaadibüroo 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Urge 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Urge 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Glikman & Glikman 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo HETA

Uduste, Kaido

Uibokand, Anneli

Uiga, Li

Umuršadjants, Artur

Urge-Manitski, Anneli

Urge, Leo

Uritain, Anu

Ustav, Urmas

V
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Keevallik & 
Partnerid
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Tark & Co

Vabamets, Erki

Vaher, Toomas

Vahimets, Risto
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Vainomaa, Madis vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Tark & Co 
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Leppik & Partnerid 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Aavo Aadli 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Valge & Uiga
vandeadvokaadi abi,
Aule Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Tark & Co 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Paul Varul 
vandeadvokaadi vanemabi,
Veera Tolli Advokaadibüroo
vandeadvokaadi abi,
Rakvere Advokaadibüroo
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Järve, Otti & Laretei
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Paul Varul 

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

Vajak, Tiit

Vald ma, Janek

Valge, Marina

Valla, Mirjam

Vallikivi, Hannes

Varul, Paul

Vaske, Talvi

Vedro, Kristel

Veer, Teet

Veering, Uno

Veiermann, Mari-Ann vandeadvokaadi abi,
BCLO Advokaadibüroo
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Valge & Uiga 
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Glikman & Glikman 
vandeadvokaat,
Vanalinna Advokaadibüroo 
vandeadvokaat,
Veljo Viiloli Advokaadibüroo 
vandeadvokaat,
Kentmanni Advokaadibüroo

Veski, Andres

Viigimäe, Eero

Viil, Leelo

Viilol, Veljo

Viira, Margus

i 126 F



Viitas, Lembit vandeadvokaat,
Rakvere Advokaadibüroo 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Teder & Rask
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Väino R. Villik
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Henn Eomois
vandeadvokaadi vanemabi,
Tartu I Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Tartu I Advokaadibüroo
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär 
vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Laus & Partnerid
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Koolmeister & Ko

Vilippus, Kenno

Villik, Väino-Rein

Vinkel, Andres

Vissak, Anne

Vuchmann, Heia

Võllina, Vesse

Väli, Janek

Västrik, Indrek

Õ
Õiglane, Vaike vandeadvokaadi abi, 

Advokaadibüroo Alaver & Partnerid
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Kiijastus Ild Trükikoda Ilo Piini
Madara 14, Tallinn 111612 
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