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EESTI ADVOKATUURI ULDKOGU 1997. A.
OTSUSED

EESTI AD VO K ATU URI ÜLDKOGU
OTSUS NR. 1
07. märts 1997. a.
Eesti Advokatuuri juhatuse ja revisjonikom isjoni tege
vusaruande kinnitamine

Juhindudes Eesti A dvok atuuri p õh ik irja § 12 p. 5,
üldkogu
OTSU STAS:
1. Kinnitada Eesti Advokatuuri juhatuse 1996. a. tege
vusaruanne ja Eesti A dvokatuuri revisjonikom isjoni
tegevusaruanne.
2. Kinnitada Eesti Advokatuuri 1996. a. eelarve täit
mise aruanne tulude osas 1 .217.757,72 k ro o n i ja
kulude osas 1.124.585,85 krooni.

07. märts 1997
Eesti A d v o k a tu u ri k oosseisude ning 1997. aasta
tulude ja kulude eelarve kinnitamine

Juhindudes Eesti A dvok atu u ri p õh ik irja § 12 p. 6
üldkogu
O TSU STAS:
1. Kehtestada Eesti A dvokatuuri 1997. aasta eelarve
tulude osas 1.270.155 krooni ja kulude osas 1.757.000
k roon i.
2. Kehtestada Eesti Advokatuuri juhatuse koosseisude
arvuks 5,75 üksust, töötasufondiga 581.000 k roon i
1997. aastaks.

07. märts 1997. a.
Toom as P u h veli kaebuse kohta Eesti A d vok a tu u ri
juhatuse 07.05.1996. a. otsuse peale

Juhindudes seaduse Eesti A dvokatuuri kohta § 6
lg-test 3 ja 4, Eesti Advokatuuri põhikirja §-dest 12
p. 8, 21, 22 lg. 1 p. 4 ja lg. 3 üldkogu
OTSU STAS:
Toomas P uhveli kaebus Eesti A dvokatuuri juhatuse
07.05.1996. a. otsuse peale tema advokatuurist välja
heitmise kohta jätta rahuldamata.

EESTI ADVOKATUURI
JUHATUSE ARUANNE
ADVOKATUURI ÜLDKOGULE
10. 0 3 .1 9 9 8 . A. TALLINNAS

Seisuga 01.02.1998 on Eesti Advokatuuris:
Vandeadvokaate: 203 + 1 välisliige (Olcke Metsmaa)
(eelmisel aastal samal ajal 199)
Vandeadvokaadi vanem abisid: 67 (53)
Vandeadvokaadi abisid: 58 (58)
Seega kokku Eesti A dvokatuuri liikm eid: 329
Meie hulgast on aruandeperioodil lahkunud kollee
gid - surnud — Karl M erilo, Olav Varbola.
Eesti A dvokatuuri vandeadvokaatide ja vanemabide
hulgas:
eestlasi: 232
venelasi:

29

mehi — 160
mehi - 14

teiste rahvuste esindajaid: 9
mehi — 6
vanuseliselt:
üle 60 aasta
5 0-60 a.
3 5 -5 0 a.
kuni 35 a.

Q 13

naisi — 72
naisi — 15
naisi — 3
42
39
124
65

A ruan dep erioodil on vastu võetud:
VANDEADVOKAADIKS: Raul M arkus, Ilm o M aa
roos, Raino Paron, Mart Missik, Kersti P õld, Maidu
Kaasik, Villu K õve, Eva Suvalov, Epp Tombak, Madis
Kiisa, Margus Mugu, T õnu Meidra
VANDEADVOKAADI VANEMABIKS: R eet Jaa
gus, Margus Mets, Sille Allikmets, Ain Kiis, Margus
Fink, Sergei Narusberg, Tiit Kollom , Pille Toom, Ivo
Kütt, A ndres Veski, Terje E ipre, K ersti Kägi, K arl
K ask, A iva r H int, M arko Paabum ets, Paavo Paas,
Talvi Vaske, Veli K raavi, Helen Lum elille Tom berg,
T õnu Tuulas, Liina Pohlak, K enno Vilippus, Meelis
Masso, Anneli Urge, Tõnis Tamme, Andres Suik
VANDEADVOKAADI ABIKS: G ennadi M ih elson ,
Toomas Vaber, Svetlana Balaban, Tanel P ü rn , Im bi
Jürgen, In grid K ressel, In d rek V ästrik , M arko
Kaevando, Indrek Leppik, Urmas K iik, Tiia Nurme,
Haide Rimmel
Eesti Advokatuuri liikmete hulgas on 21 teadusliku
kraadiga isikut, neist 1 doktor, 11 m agistranti ja 9
teaduste kandidaati.
Tegevus on peatatud seoses töötamisega riigiametis
või valim isega valitavale am etikohale: A rvo Junti,
Paul Varul, H eiki P isuke, Igor G räzin, L eelo V iil,
Ilm ar E erik Aavakivi.
Seoses Õppimisega välismaal on tegevus peatatud:
H arri Beekmann, Ilm ar Strauss.
Aukohtu otsusega on tegevus peatatud: Mare Laur,
R iho Kaldre.

Lapsehoolduspuhkuse tõttu on tegevus peatatud:
Sirle Karu.
A dvokatuurist on lahkunud:
pensionile H eino Kütt, Johannes Schmidt, Laine Tee
m ant; omal soovil Vello Treial, Jüri P loom ; kohtuni
kuks Mart Reino.
K äesolev aruanne hõlm ab ju h atu se 1997. aasta
tegevust, kuid samas tuleb vaadelda tervikuna ju h a 
tuse 3-aastast aruandeperioodi ning konkretiseerida
ülesanded, millega järgmine juhatuse koosseis peaks
arvestama.
10.03.1995. a. valitud juhatus on tööta n u d all
järgnevas koosseisus:
esimees — Aare Tark,
aseesimehed - Simon Levin, Toomas Luhaäär,
juhatuse liikmed —Andres Aavik, Aivar Pilv, Jüri
Raidla, Mart Sikut.
R evisjonikom isjon valiti koosseisus: Väino Villik,
Alla Jakobson, Riine Lumiste.
Advokatuuri peasekretäri ametikohal on töötanud
Rein K iviloo, kantselei juhatajana Helgi Karma, pea
raam atupidajana Salme Raudsepp.
Juhatuse liikm ete vaheline tööjaotus on esitatud
varasemates iga-aastastes aruannetes ning seal m uu
tusi ei ole toim unud.
A ruan dep erioodil on toim unud 22 juhatuse istun
git, tavaliselt iga 2 või 3 nädala tagant.

A D V O K A T U U R I S E AD U SE JA Õ IG U S TEENUSE SEADUSE EEL N Õ U D E ST
Praegune juhatuse koosseis on töötanud viimase kolme
aasta jo o k su l koos justiitsm inisteerium i töögrupiga
uue advokatuuriseaduse eelnõu väljatöötamisel. K ah
juks peah tõdema, et käesoleva aruande trükkim ine
kuni ei ole selgunud ühtset vabariigi valitsuse seisu
kohta mõlema seaduseelnõu kohta. Nimetatud seadus
eelnõud peaksid muutma olulisel määral advokatuuri
ro lli ühiskonnas, tema osa õigusteenuse osutam isel
ning tagama k lientidele kvaliteetse Õigusabi k ätte
saadavuse.
Peale p ik aajalist ja pingelist k oostööd ju stiits
ministeeriumiga on viimane advokatuuriseaduse eel
nõu v õrreld es varasem ate redak tsioon idega parim
võim alik , k u iv õ rd a d vok a a d i p õh itöök s va ja lik u d
tagatised ja Õigused on leidnud kajastamist vastavalt
dem okraatlikes riikides väljakujunenud praktikale.
Eelnõu määratleb advokatuuri avalik-Õigusliku ju r ii
dilise isikuna - kutseom avalitsusliku k o rp o ra tsio o 
nina. See ei m uuda advok a tu u ri senist Õiguslikku
seisundit avalikes huvides eriseadusega loodu d ju r ii
dilise isikuna, ehkki kehtiv seadus, mis on vastu
voetud enne tsiviilseadustiku üldosa seadust, avalikõigusliku juriidilise isiku mõistet ei kasuta.
A dvokatuuri tegevuse seaduslikkuse tagamine on
eelnõu kohaselt kavandatud kohtu kontrolli kaudu.
Õigus advokatuuri akti halduskohtus vaidlustada on
huvitatud isikutel ning lisaks justiitsm inistril, kelle
ülesandeks on protesti esitamine avalikes huvides,
ju h u l kui ta leiab, et advokatuuri akt või toim ing on
seadusega vastuolus. Selle ülesande täitmise võim al
damiseks on sätestatud advokatuuri kohustus saata

ju stiitsm in istrile a dvok a tu u ri üldkogu aktid ning
ministri nõudmisel ka muud aktid, mis ei sisalda advo
kaadi kutsesaladust.
Säilitatud on senine advolcatuuriorganite süsteem:
üldkogu, juhatus, esimees, revisjonikom isjon, aukohus
ja kutsesobivuskom isjon (kehtivas seaduses: k valifi
k atsiooni kom isjon ). Erinevalt kehtivast seadusest,
mis sätestab advolcatuuriorganite ülesannete regu 
leerimise advokatuuri põhikirjas, näeb eelnõu ette iga
organi konkreetse pädevuse.
Eelnõu kohaselt on advokatuuri kõrgeimaks orga
niks üldkogu, kus om avad hääleõigust v a n d ea d v o
k aadid ja va n d ea d vok a a d i vanem abid. K orra lin e
üldkogu toim ub k ord aastas. E rakorraline üldkogu
võidakse kokku kutsuda juhatuse, revisjonikom isjoni
või ühe küm nendiku advokaatide algatusel. Üldkogu
põhiülesandeks on teiste organite liikmete valim ine
(juhatus, esimees, revisjonikom isjon, aukohtu a d vo
kaatidest liikm ed), eelarve ja aruannete kinnitamine
ning muude üldise tähtsusega küsimuste lahendamine.
A d vok a tu u ri esimees valitakse kolm eks aastaks
ning tema ülesandeks on juhatuse töö korraldam ine.
K olm eks aastaks valitav advokatuuri juhatus valib
advokatuuri aseesimehe, kinnitab advokatuuri kants
leri, nim etab k u tsesobivu sk om isjon i advokaatidest
liikm ed, otsustab liikm ete vastuvõtm ise ning m uud
ülcsikküsimused.
Neljaks aastaks valitava revisjon ik om isjon i üles
andeks on advokatuuri majandustegevuse k on trolli
m ine; vajadu sel võidakse selleks otstarbeks täien 
davalt määrata audiitor.
Aukohus m oodustatakse neljaks aastaks ning see
koosneb neljast vandeadvokaadist ja ühest kohtuni

kust. Aukohus arutab advokaatide distsiplinaarsüüteo
asju.
E elnõu kohaselt on loob u tu d advokatuuri p õ h i
k irja st, tuues vastava norm istiku avalik-Õigusliku
juriidilise isiku regulatsiooni põhim õtetest lähtuvalt
seaduse tasemele. Tehnilise töökorralduse reguleeri
m iseks on ette nähtud üldkogu p o o lt vastu võetav
kodukord, mis aga ei saa muuta organite pädevust ega
advokaatide põhiõiguste ja kohustustega seonduvaid
küsimusi.
Säilitatud on liikmeskonna senine struktuur, mille
kohaselt advokatuuri liikmed —advokaadid —jagune
vad vandeadvokaatidel^, vandeadvokaadi vanem abi
deks ja vandeadvokaadi abideks. Seejuures on aga
oluliselt lihtsutatud vandeadvokaadiks saamise korda,
asendades kaheastmelise ettevalmistussüsteemi ühe
astmelisega - nii on võimalik vandeadvokaadi abina
advokatuuri astunud isiku saamine van deadvokaa
diks ilma vanemabi astet läbimata. Vandeadvokaadiks
saamisel on vanuse alammääraks 24 aastat senise 25
asem el, see m uudatus arvestab isiku võim alik ku
vanust ülikooli lõpetamisel (22 a.) ja sellele järgnevat
minimaalset ettevalmistusaega (2 a.) vandeadvokaa
diks saamiseks. A m m endavalt on esitatud a d v ok a 
tu u ri vastuvõtm isest keeldum ise ja a d vok a tu u rist
väljaheitmise alused, samuti liikmelisuse peatamine ja
advokaadi kutsetegevuse peatamise alused, mis senini
on olnud reguleeritud advokatuuri põhikirjaga.
Seaduse kohaselt tegutseb kutsesobivuskom isjon
viieaastase volituste tähtajaga. Tema ülesandeks on
advokaadikutse taotlejate eksamineerimine ja a d vo
kaatide kutsesobivuse hindamine, kom isjoni on lisaks
advokaatidele (5) täiendatud ühe esindajaga kohtu-

n ikkon nast ja ju stiitsm inisteeriu m ist. K onkreetse
sätestuse on leidnud advokatuurieksam i läbiviim ise
kord.
Juurdepääsu tagamiseks advokatuuri on va n d e
advokaadile antud võim alus juh en d ada patroonina
kuni kolme abi, juhatuse otsusel võib seda arvu suu
ren dada. V andeadvokaadile, kellel abi ei ole, v õib
juhatus tema nõusolekuta määrata ühe abi.
Advokatuuritegevuse konkreetsemal reguleerimisel
on arvestatud a d vok a a d i tähtsuse suurenem isega
Õigussüsteemis, kuna advokatuuri ja Õigusteenuste
seaduse eelnõude kohaselt kujuneb advokatuur p õh i
liseks Õigusteenuste osutajaks. Vandeadvokaadi Õigus
pädevust on täiendatud pankrotihalduri Õigustega.
A dvokaadile on antud Õigus p öörd u d a halduskohtu
poole taotlusega vabastada ta kutsesaladuse hoidm i
sest esimese astme kuriteo ärahoidm iseks. Ette on
nähtud kohustuslik advokatuuri kutsekindlustus.
R egu leeritu d on va n deadvokaatid e p o o lt Õigus
teenuste osutamiseks asutatud äriühingute —täisühing,
usaldusühing, osaühing, aktsiaselts — asutamise ning
tegutsemise eripärad. Eelnõus on esitatud advokaa
tide kõlvatut konkurentsi välistavad sätted - reklaamikeeld , samuti keeld kehtestada k ok k u lep p eh in d u .
K ooskõlas E u roopa Liidu Õiguse nõuetega on antud
võim alus Eesti A d v ok a tu u ri liikm eteks saada ka
välisriigi kodanikel.
A dvokatu uriseaduse rakendussätted on esitatud
Õigusteenuste seaduse eelnõus, kuna kaks eelnõud
m oodustavad ühtse terviku ning neid on võim alik
jõustada üksnes üheskoos.
A ntu d seaduseelnõu arutati v a b a riigi valitsuse
istungil 4. novem bril 1997. a., kus advokatuuri esi

m ehel o li võim alik esitada ju h a tu sep oolsed p õ h i
mõttelised seisukohad, millega me ei saanud nõustuda,
sealhulgas a dvok a a di vastutuse küsim us. E sitatud
m ärkused voeti arvesse ning sellega loeti esim ene
lugem ine

lõp p en u k s.

K u iv õrd

aga

a d vok a tu u ri

seadust tuleb menetleda koos Õigusteenuse seadusega,
siis otsustati järgm ine k ord võtta m õlem ad eelnõud
valitsuse istungil ühtse küsim usena arutlusele ning
justiitsministrile tehti ülesandeks esitatud parandused
ja ettepanekud sisse viia.
Oigusteenuste seaduseelnõu, mis käsitleb laiemalt
kõigi oigusteenuste osutamist, väljatöötam isel a d vo
katuuri esindajad ei osalenud ning juhatuse 16. mail
1997 antud kirjalik arvamus eelnõu projekti kohta oli
teravalt kriitiline, k uivõrd kogu eelnõu oli kontsep
tuaalselt ja norm itehniliselt vastuvõetamatu.
1997.
aasta sügis-talvel valmis ju stiitsm in istee
rium is oigusteenuste seaduse paran datu d ja u u en 
datud eelnõu, mis oli küll mitmes osas aktsepteeri
tavam kui varasem, kuid mille kohta ei olnud võimalik
anda põhjalikku arvamust, sest eelnõu laekus juhatu
sele 22. d etsem bri 1997. a. k eskpäeval, ku sju u res
vastust soov iti saada hiljem alt 29. detsem briks.
Kalendrisse vaatamata võib igaüks ise järeldada, mitu
reaalset tööpäeva oli selles nädalas.
30. detsembril 1997. a. arutas vabariigi valitsus oma
istungil m õlem aid seaduseelnõusid era ld i p ä ev a 
korrapunktidena. Advokatuuriseaduse eelnõu kohta
oli võimalus esitada juhatuse seisukoht, et põhim õtte
liselt toetame esitatud eelnõu. Oigusteenuste seaduse
eelnõu käsitlemisel olid aga valitsuse liikm ed erine
vatel seisukohtadel, mitu m inisteerium i olid jätn u d
selle h oop is kooskõlastam ata. Peale seda kui p ea 

m inistri üks nõunikest avaldas arvam ust, et a d v o 
katuur on justkui keskaegne käsitööliste tsunft ning
Õigusabi muutub üldse kättesaamatuks, otsustati asja
menetlemine edasi lükata.
13. jaanuari 1998. a. niinimetatud kabinetiistungil
vastu voetud otsus m uudab Õigusteenuste seaduse
eelnõu sisult mõttetuks, juhul kui Õigusbürood peak
sid säilitama oma senise staatuse ning advokatu u r
peaks osutama riiklikku Õigusabi ja kutsenõustamist
nii krim inaal-, tsiviil- kui haldusasjades ning koosta
ma Õigusdokumente ja andma suulist õigusabi.
Läbimõtlemata sammud lõhuksid praeguseks välja
k u ju n en u d tö ö k o rra ld u st ning ohustaksid k o h tu 
pidam ise läbiviim ist, k uivõrd advokaatide piiratud
arv ei ole suuteline sellises m ahus tagama avalikÕigusliku ülesande täitmist.
Mõlemad seaduseelnõud peaksid jõustum a 1. ja a 
nuarist 1999. a. ning vastavalt rakendussätetele oleks
uuest seadusest tulenevalt vaja advokatuuri organite
valimised läbi viia hiljemalt 31. märtsiks 1999. a.
Käesoleval üldkogul valitaval juhatusel tuleb eel
oleva aasta jook su l välja töötada advokatuuri k od u 
k ord, milles nähakse ette:
1) aukohtu menetluse kord,
2) advokatuuri liikmelisuse tekkimise, peatumise
ja lõppem ise kord,
3) advokaadi Õigused ja kohustused suhetes advo
katuuriga,
4) a d vok a tu u ri organite tegevuse k ord (see 011
üldkogu, juhatus, esimees, revisjonikom isjon, aukohus
ning ka kutsesobivuskom isjon),
5) advokatu uri organite otsuste vastuvõtm ise ja
advokatuuri organite valimise kord,

6) advokaaditu n n istu se ja a dvok a tu u ri liik m e
pileti väljastamise, uuendamise ja äravõtmise kord,
7) advokaadieksam ite korraldus,
8) muud küsimused, mis tulenevad seadusest (näi
teks kutseriietusega — talaariga seon du vad k ü si
mused).

M Ä Ä R A T U D K A IT S E
M ääratud kaitse probleem istiku suhtes pole juhatus
k õiki osapooli rahuldava tulemuseni jõu dn u d. Täna
seni on Tallinnas 3 aasta jook su l kehtestatud süsteem
toim in u d, k u iv õrd varem m ainitud seaduseelnõude
ebamääraste redaktsioonide tõttu ei olnud otstarbekas
toim ivat süsteemi muuta. Varem sai ka mainitud, et
advokatuurile võib laieneda suures ulatuses avalikÕigusliku kohustuse täitmine, mistõttu uuel juhatusel
tuleb olla valmis tõsisteks üm berkorraldusteks.
Nagu ka eelnevatel aastatel, oli põhiliseks p r o b 
leemiks riigipoolse finantseerimise tagamine.
A dvok atu u ri juhatus taotles riigieelarvest vasta
vateks Õigusabi kuludeks 22 m iljon i k ro o n i e ra l
dam ist ja m inim aalseks tu n n ita riifik s 175 k ro o n i
tunnis.
Justiitsministeerium taotles 1997. a. riigieelarvest
16 751 300 krooni.
Riigieelarvest eraldati advokatuurile 1997. aastal
13 922 400 k ro o n i, seega kuus 1 160 200 k ro o n i,
millisest summast kustutati ka 1996. aasta võlgnevus
summas 285 753, 57 krooni.

K okku on advokaadid 1997. a. m ääratud kaitse
ülesannete täitmisel osalenud 143 230 tunni ulatuses,
mis teeb kuu keskmiseks tundide arvuks 11 936.
Seega on eelarvevahendite kulutamata jääk 1997. a.
2 719 206, 83 krooni.
Kõrgendatud honorari on 1997. a. makstud 69 799, 80
kroon i.
Eelarvevahendite ülejääk on tingitud eeskätt sel
lest, et vaatam ata a dvok a tu u ri tra d itsioon ilistele
põh istu stele (vt. 1997. a. aruanne) ei rah u ldatu d
a d v ok a tu u ri taotlust norm aalse tunnitasu m äära
miseks.
1998.

aastaks on advokatuurile eraldatud eelarve

lisi vah en deid 15 922 400 k ro o n i, mis on eelm ise
aastaga võrreldes 2 m iljonit rohkem .
Vastavalt justiitsministri määrusele nr. 3, 16.01.1998
kehtestati alates 01.02.1998. a. advokaadi tasumää
raks osalemise eest krim inaalasjas kaitsjana uu rija
või kohtu määramisel 90 k roon i tunnis, millele lisa
takse käibemaks, kui advokaadibüroo on käibemaksukohuslane. Advokatuuri juhatuse otsuse alusel on
Õigus eran din a ühes k alendrik uus tasuda k õrg en 
datud honorari kogusummas 46 tuhat krooni Õigusabi
tunnitasuga 230 krooni, mis sisaldab käibemaksu.
A ru an d ep erioodil kontrollis justiitsm inisteerium i
revisjoniosakond Õigusabivahendite kasutamist advo- g
katu u ri juh atu ses. K on trollita v p e r io o d

hõlm as

0 1 .0 1 .-3 1 .1 0 .1 9 9 7 . a. ning see toim us 03.—12. d et
sem brini 1997. a. Lisaks kontrolliti õigusabivahendite
kasutamist ka kolm es a d vok a a d ibü roos - Niguliste
a d v o k a a d ib ü ro o s, V iruvärava a d v ok a a d ib ü roos ja
A d vok aad ibü roos Legitimus.

Vastavalt justiitsm inisteerium i revisjoniosakonna
Õiendile nr. 27, 19. detsembrist 1997. a. ei tuvastatud
a d v ok a tu u ri juh atuses ega nim etatud a d v o k a a d i
b ü ro o d e s m ingisuguseid m inetusi riigieelarveliste
vahendite kasutamisel määratud kaitse korras.
A d v o k a tu u ri ja riigi vaheline lepin g m ääratud
kaitse teostamiseks on jäänud sõlmimata seoses kontseptuaalste erim eelsustega Õigusteeninduse seaduse
eelnõu ja lepingutingimuste suhtes.

T E A D U S -M E T O O D IK A N Õ U K O G U JA
TÄIEN D Õ PE
Eesti Advokatuuri juhatuse otsusega 28. märtsist 1995. a.
kinnitati teadus-metoodikanÕukogu koosseisus:
Esimees: Aare Raig
Liikm ed: Andres Hallmägi, R ein K iviloo,
Uno Lõhmus, Märt Rask, Mart Susi,
Paul Varul
Hiljem arvati koosseisu Indrek Koolmeister.
Juhatusel tuleb omaks võtta kriitika, et teadusm etoodilist tööd ei ole suudetud käivitada, vaatamata
juhatuse vastavasisulistele püüdlustele. Ilmselt tuleb
leida tulevases eelarves vastav võimalus, et kom pen
seerida nende isikute tööd , kes on suutelised aval
dama Õigus-teoreetilisi arvamusi seaduseelnõude koh
ta ning vajadusel valmistama ette metoodilist ju h en d 

m aterjali. Siinkohal avaldam e tänu A. G likm anile,
S. Levinile, U. Lõhm usele, R. K iviloole, kes on kaasa
aidanud juhatuse mitmete teoreetiliste seisukohtade
koostamisel ja väljatöötamisel.
A. Glikman võtab osa justiitsm inisteeriumi tsiviilja äriseadustiku peakom isjoni tööst, S. Levin on Tartu
ja C on cordia Ü likooli krim inaalm enetluse professor
(Tartus k ü lalisp rofessor), koos R. K ivilooga k rim i
naalpreventsiooni nõukogu liige. S. Levin ja U. Lõhmus
on karistusseadustiku üldosa eelnõu ettevalmistamise
konsultandid, s.h. negatiivse arvamuse koostajad nime
tatud eelnõu kohta.
Advokatuuri esimees on aktiivselt osalenud Õiguskeskuse juhatuse töös. 1997. a. jo o k su l on juhatus
koostöös Õiguskeskusega töötanud välja advokaatide
täiendÕppeprogram m i 1997.-1998. aastaks.
1995. a. alates on Õiguskeskuse juhatuse otsusega
advokatuurile eraldatud täiendõppeks 800 317 k ro o 
ni, sh. 9. mai 1997. a. otsusega eraldati 1998. a. keva
deni 620 120 krooni, mis on taganud süstemaatilise
koolitu sprogram m i realiseerim ise. 1998. a. kevadel
lõ p e b M aailm apanga grant, m ille alusel me olem e
saanud vastavaid summasid kasutada.
K ah juks p ole rea liseeritu d P H A R E program m i
kaudu finantseeritavat tä ien dõpet, k u iv õrd see on
oln u d

seotud

tõsiste

b ü rok ra a tlik e

asjaajam is-

nõuetega.
Viim ase kolm e aasta jo o k s u l on koos Õiguskes
kusega välja töötatud ühtne advokaatide kutseõppuste
süsteem, mis peaks tagama täiendõppe võimaluse igale
asjast huvitatule. Oiguskeskus pla n eerib tulevikus
advokatuuri ja ad vok a a d ibü rood e vahendite arvelt
jätkata senist tööd, kus ühe võim alusena on võimalik

O iguskeskusele
tasuda
vahetult
eelarvelistest
vahenditest teatud.Õppetsükli ettevalmistamiseks ning
täien davalt on võim alus igal a d v o k a a d ib ü ro o l või
advokaadil osta Oiguskeskuselt vastav teenus.
Samalaadne kutseõppuste süsteem on loodu d koh
tunike, p rok u rörid e ja osaliselt ka politseitöötajate
täiendõppeks, mida finantseeritakse riigieelarvelistest
vahenditest.
Lisaks on planeerim isel mitmed üksikud rahvus
vahelise Õigusega seotud täiendõppe projek tid k oos
töös erinevate riikide advokatuuridega.
Ilmselt peaks jätkama senist väljakujunenud prak
tikat ning koostöös Õiguskeskusega aktiivselt osalema
advokaatidele vajalike Õppeprogrammide väljatööta
misel järgmisteks aastateks.

K V A L IF IK A T S IO O N IK O M IS J O N
1. 1997. aastal tegutses k va lifik a tsioon ik om isjon
a d vok a tu u ri juh atuse 25. m ärtsi 1995. a. otsusega
kinnitatud koosseisus - esimees Aleksander Glikman,
liikm ed - Leino Biin, H enn Eom ois, Peeter L epik,
Im bi Seimar, Ind rek Teder ja A rri Tooming. K vali
fikatsioonikom isjoni koosseis ei ole 3-aastase volituse
ajal muutunud.
Oma tegevuses juhindus kvalifikatsioonikom isjon
seadusest Eesti Advokatuuri kohta, Eesti A dvokatuu
ri põhikirjast ja advokatuuri juhatuse 04.08.1992. a.
otsusega kinnitatud kutsesobivuse eksami sooritamise
eeskirjast. Eeskirja on juhatus kvalifikatsioonikom is
jo n i ettepanekul korduvalt muutnud ja täiendanud.

K valifikatsioonikom isjon on välja töötanud eksa
m i suulise osa ek sam ipiletid v a n d ea d v ok a a d i abi,
vandeadvokaadi vanem abi ja vandeadvokaadi eksa
miks ja on neid igal aastal vastavalt seadusandluse
m uudatustele täiendanud. Eksam i suulises osas on
kasutusel 47 vandeadvokaadi abi ja vandeadvokaadi
vanemabi eksamipiletit, igaühes 5 küsimust erinevatest
Õigus valdkon dadest ja 34 van deadvokaadi eksam i
piletit, igaühes 3 Õigusvaldkonda.
H õlbustam aks eksam iks valm istum ist, on igale
eksam in eeritavale võim alda tu d eelnevalt tutvuda
eksam ipiletites sisalduvate küsim ustega. Selleks on
kvalifikatsioonikom isjon välja töötanud eksam iküsi
muste loetelud.
K utsesobivuseksam i kirjalikus osas on kasutusel
v a n d ea d v ok a a d i vanem abi eksam il 27 kaasust ja
vandeadvokaadi eksamil 41 ülesannet tsiviilalalt ja 16
ülesannet krim inaalalalt.
K valifikatsioonikom isjon on seisukohal, et a d v o
kaadil peavad olema põhiteadm ised kõigis põhilistes
Õigusvaldkondades. Ühtlasi on vandeadvokaadi kutse
taotlejaile võim aldatud teatud spetsialiseerumist, mis
väljendub Õiguses valida kirjaliku eksami valdkonda
kas tsiviil- või kriminaalalalt.
A dvokatuuri astuja kirjutab essee, milleks kvali
fikatsioonikom isjon on valinud 13 teemat ja mille järgi
hinnatakse tema sobivust advokaaditegevuseks. Isiku
sobivust hindab ka kvalifikatsioonikom isjon vestluse
alusel kandidaadiga.
K valifikatsioonikom isjon on seisukohal, et kom is
jo n i töök ord ja eksami korraldus võim aldavad ob jek 
tiivselt hinnata eksamineeritava erialaseid teadmisi ja
k u tsesobivu st. Seda kin nitab ka asja olu , et k v a li

fik atsioon ik om isjon i otsust eksami tulemuste kohta
pole kordagi vaidlustatud.
2. 1997. aastal pidas k v a lifik a tsioon ik om isjon 18
istungit.
Aasta jook su l korraldati 61 kutsesobivuseksam it,
s.o. 9 võrra vähem kui 1996. aastal, kuid 16 v õrra
enam kui 1995. aastal. Eksamiteks olid 53 pÕhieksamit
ja 7 järeleksam it ning üks temaatiline eksam.
V andeadvokaadi abi eksami tegid 14 ju risti, kes
olid lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna ja kes
ei olnud Õigusalal töötanud või kelle Õigusalane töö
staaž oli alla kahe aasta.
Vandeadvokaadi abina advokatuuri astuda soovijaist sooritas kutsesobivuseksam i esimesel katsel 13
(9 2 ,9 % ) ning järelek sam iga 1 (7 ,1 % ). Järeleksam
korraldatakse juhul, kui eksamineeritav saab suulise
eksamiosa ühes Õigusvaldkonnas ebarahuldava hinde,
kuid kelle keskmine eksamihinne on positiivne.
Vandeadvokaadi vanem abi eksami tegi 27 isikut,
neist 19 olid rohkem kui kaheaastase staažiga juristid,
kes soov isid a d v ok a tu u ri astuda, ja 8 v a n d e a d v o 
k aadi abid , kes olid va n dea dvok a a tid est p a tro o n i
juhendam isel tegelnud advokaadipraktikaga rohkem
kui 2 aastat.
Vandeadvokaadi vanemabi eksami tulemused kuju
nesid järgmisteks.
Vandeadvokaadi abidest sooritas vandeadvokaadi
vanem abi eksami esimesel katsel 5 isikut (62,5% ) ja
järeleksam iga 3 isikut (37,5% ).
A dvokatuuri astuda soovijatest sooritasid esimesel
katsel v a n d ea d v ok a a d i vanem abi eksam i 13 isikut
(68,4% ), järeleksam iga 3 isikut (15,8% ) ja eksamit ei
sooritanud 3 isikut (15,8% ).

V a n d ea d vok a a di eksam i tegi 12 v a n d ea d v ok a a d i
vanemabi. Neist 11 (91,7% ) sooritasid eksami esimesel
katsel ja said va n d ea dvok a a di kutsenim etuse. Uks
van d eadvokaad i vanem abi (8 ,3 % ) vandea dvok a a di
eksamit ei sooritanud.
A dvok atuu ri juhatuse ülesandel korraldas k vali
fikatsioonikom isjon ühe temaatilise eksami k on trol
limaks advokaadi abi kutse-eetika alaseid teadmisi.
K ontrolli vajaduse tingis advokaadi eksimus kutse
eetika nõuete vastu. Eksamineeritav tuli eksami soori
tamisega toime.
Seega kontrollis kvalifikatsioonikom isjon 27 a d vo
katuuri astuja kutsesobivust ning võttis vastu vande
a d v ok a a d i van em abi eksam i 8-lt v a n d ea d v ok a a d i
abilt ja vandeadvokaadi eksami 12-lt vandeadvokaadi
vanem abilt.
47-st eksam i teinud isikust sooritas eksam i 43
(9 1 ,5 % ), neist järeleksam iga 7 (1 4 ,9 % ). Eksam it ei
sooritanud 4 isikut (8,5% ).
Esitatud andmetest ilmneb, et nii nagu eelnevatel
aastatel, on kõige enam raskusi kutsesobivuseksam i
sooritam isel neil ju ristid el, kes on m õnel Õigusalal
tegutsenud väljaspool advokatuuri ja soovisid advo
k atu u ri astuda v a n d ea d vok a a d i vanem abina. See
vastu on äsja kõrghariduse om andanud ju ristidest
vandeadvokaadi abi eksami sooritanud kõik k an di
daadid, kuigi ühel ju h u l järeleksam iga.
Advokaatidest on eksam jäänud sooritamata vaid
ühel juhul, kuid järeleksam i osakaal vandeadvokaadi
vanem abi kutsenimetuse taotle j ail on küllaltki suur.
V äärib tähelepanu, et 6 juhul 7-st tuli järeleksam
teha krim inaalõigu se või krim inaalprotsessiÕ iguse
alal, seega osutusid nii advokatuuri astujate kui ka

advokaatide teadmised nendel Õigusaladel kõige n õ r
gem ateks. Ilm selt on selle p õh ju sek s vähene h u vi
kriminaalõiguse ja -protsessi küsimuste vastu, mis on
om akorda tingitud nii seadusandluse mahajäämusest
selles vallas kui ka sellest, et advokaaditegevusest
kriminaalalal m oodustavad suure osa määratud kait
sed, mille eest saadav tasu ei taga norm aalset sisse
tulekut ega võimalda advokaadibüroo kulude katmist.
M u rettekitav on vähene h u vi k rim in aalõigu se
valdkonna vastu, eriti noorte ju htide seas, k u ivõrd
kaitse tagamine kriminaalmenetluses on advokaatide
põhiseadusest tulenev ülesanne.
Ühtlasi on heam eel tõdeda, et advokatu u ri p ü r 
gijad ja advokaadid on suutnud sammu pidada era
õiguse valdkonnas toim unud põhjalike muudatustega
ja ei ole aja nõuetele jalgu jäänud.
3. K uivõrd kvalifikatsioonikom isjoni volitused lõp e
vad koos advokatuuri juhatuse volitustega, on siin
esitatud põhiandm ed kvalifikatsioonikom isjoni prae
guse koosseisu pea kolmeaastase tegevuse kohta (sei
suga 01. jaanuar 1998. a.).
K okku on k orraldatud 176 kutsesobivuseksam it,
neist 111 k orra l eksam ineeriti advokatu u ri astuda
soovijaid ja 65 korral advokaate, kes taotlesid vande
ad vok a a d i vanem abi v õi va n d ea d vok a a d i kutsenimetust.
K u tsesobivu sek sam i edukalt soorita n u d isikute
protsent nii põh i- kui järeleksam iga oli 1995. aastal
92,7, 1996. aastal 94,6 ja 1997. aastal 91,5.
Need andmed peaksid veenvalt kummutama väited,
nagu oleks kvalifikatsioonikom isjon olnud takistuseks
advokatuuri astumisel. Küll aga on kvalifikatsiooni

kom isjon tõkestanud pääsu advokatuuri neile, kelle
Õigusalased teadmised ei ole edukaks advokaaditege
vuseks piisavad. Peamiseks takistuseks advokatuuri
astumiseks, samuti vandeadvokaadi või va n dea dvo
kaadi vanem abi kutsenimetuse saamisel, ongi olnud
p u u d u lik u d Õigusalased teadm ised. Seevastu on
isikuomaduste sobimatuse tõttu eksam jäänud soori
tamata vaid iiliel advokatuuri astuda soovijal.

SUH TED R A H V U SV A H E L IST E
O R G A N IS A T S IO O N ID E G A
Viimase 3 -4 aasta jook su l on meil kinnistunud töised
suhted erinevate rahvusvaheliste organisatsioonidega,
kus arvestatakse tõsiselt Eesti A d v ok a tu u ri seisu
kohtadega. V õib lisada, et Kesk- ja Ida-E uroopa rii
kide ühisfoorum il on meil olnud mõnigi kord kanda
eestvedaja ro ll, mis on hilj em leid n u d p ositiivset
vastukaja.
30.09.1997 — 2.10.1997 toim us Inglise ja Walesi
A dvok atu u ri kutsel L ondonis maailma juhtivam ate
riik id e a d vok a tu u rid e esindajate konverents-nÕ upidam ine, kus organiseeriti eraldi foorum arutarnaks
endise nn. idablok i advokatuuride olukorda. A d v o 
k atuu ri esim ehena esitasin ettekande E esti A d v o 
katuurist. Pärast nimetatud fooru m it on meil reali
seerum as uued k o o stööv orm id inglise advokatuuri
ju h tk on n aga. Selle tulem usena on käesoleva aasta
veebruaris planeeritud Tallinnas ju b a kaks erinevat
kohtumist edasiste program m ide realiseerimiseks.

1997. a. n ov em b ris osales S. L evin B udapestis
E u roop a N õukogu p oolt korraldatud nõupidam isel,
kus esines ettekandega kaitseõiguse kohta Eestis.
Eelmise aasta septembris korraldasim e Saaremaal
4. Eesti—Soome advokaatide übissüm poosioni, mida
on tra d itsioon iliselt k orra ld a tu d ju b a peaaegu
kaheksa aastat. Siinkohal tahaks veel k ord tänada
Andres Tamme tubli organisatoorse töö eest.
Soti a d v ok a tu u ri juhatus on ilm utanud huvi
jätkam aks meie vahel väljak u ju n en u d kahepoolset
k oostööd ning meie oleme esitanud om apoolse ette
paneku E u ro o p a Õiguse tä ien dõppe p ro je k ti rea li
seerimiseks. P idev koostöö on olnud viimaste aastate
jook su ] ka Saksa kolleegidega, kelle kaudu on meie
n o o rte l k olleegid el oln u d võim alus igal aastal
stazeerida 3-kuulistel kursustel. Eelmisel aastal osales
Taanis Kopenhaagenis E uroopa Õiguse täiendõppe 2nädalastel kursustel kaks meie noort kolleegi.
R a h vu svah elin e A d vok a atid e A ssotsia tsioon on
esitanud meile palve liituda projektiga, kus kõikide
maade advokaadid toetaksid IB A ju u res m ood u s
tatud Inimõiguste Instituuti 1 dollariga aastas. Vastav
instituut on m ood u sta tu d selleks, et jä lgid a in im 
õiguste, eriti aga advokaadi kutsega seotud Õiguste
piiram ist erinevates riik ides. S iinkohal v õib tuua
näite, kui teravalt on IB A juhtkond vastava instituudi
kaudu rea geerin u d advokaadiÕ iguste rikkum iste
ju h tu d e le In d on eesias, kus advokaati on jä litatu d
ning rep resseeritu d seoses tema kutsetegevusega.
Seoses

sellega

on

esitatud m itm eid

p ö ö rd u m isi

erinevatele rahvusvahelistele organisatsioonidele, sh.
U R O -le. Juhatus toetab seisukohta, et eelarvelistest
summadest eraldataks iga advokaadi kohta 1 dollar

IB A Inim õiguste Instituudile. A ntud p rojek tiga on
liitu n ud p a lju d riigid, sealhulgas ka meie lähim ad
naabrid. Teen ettepaneku hääletada antud küsimust
üldkogul.
Uus valitav juhatus peaks alustama ettevalmistusi
nn. E u ro o p a L iid u a d vok a tu u ri (C C B E ) liikm eks
astumiseks. Kuni Eesti pole E uroopa Liidu liige, oleks
võim alik m eil olla vastava organisatsiooni vaatlejaliikme staatuses, nii nagu seda olid R ootsi ja Soome
enne liitum ist E u roop a L iiduga. T šeh h i, U ngari,
S lovak kia, P oola ja Sloveenia on ju b a va atleja liikm ed.

E u ro o p a

L iid u

a dvok a tu u r

ühtlustab

eetikareegleid, reageerib olukorrale, kus on rikutud
advokaadi iseseisvust kutsetöös, töötab välja om a
p oolseid seisukohti, mis on vastuvõetavad eu roopa
advokaatidele.

E E L A R V E T Ä I T M I N E JA M A T E R I A A L 
T E H N IL IN E OLU K O R D
E elarve täitm ise aruande esitab era ld i aseesim ees
S. Levin, kuid pean siinkohal vajalikuks m ärkida, et
tänu kokkuhoiupoliitikale oleme suutnud kolme aasta
jo o k s u l täielikult ren oveerida ja sisustada a dvoka
tuuri juhatuse tööruum id, varustades need kaasaegse
tehnika ja m ööbliga ning taganud norm aalsed t ö ö 
tingimused nii juhatuse töötajatele kui ka liikmetele
ja abiorganitele. 1997. aasta jook su l lõpetati rem ont
ka Viru tn. 19 k oridori ruumides.

A dvokatuuri vahendite arvelt on uuendatud tö ö 
tõendid, on välja antud advokatuuri aastaraamatud,
telefonikataloogid.
Juhatuse otsuse alusel möbleeritakse uue m ööbliga
ka Tallinna L in nakohtu a d vokaadi töötu b a ning
varustatakse üksikute advokaadibüroode soovil ning
nende vahendite arvel ka vajam ineva k ontoritehni
kaga.
On saanud traditsiooniks, et saame

oma pensio

näridele tagada iga-aastased jõulupreem iad,

m ärki

m isväärsete ju u b elite pu h u l p rem eerid a ju u b ila re
ning vajadusel osutada ühekordset toetust.

K R OONIK AK OM IS J ON
Viim ase kolm e aasta jo o k su l on k roon ik a k om isjon
töötanud koosseisus:
Esimees — Hasso Lepik
Liikm ed — Priit Manavaid, Vesse Võhm a,
Sille Allikmets, Karl Kask,
Margus Mugu, Leino Biin
K roon ik ak om isjon on teinud advokatuuri ajaloo
talletamisel väärtuslikku tööd. Koostatakse kõikide
advokatuuri kuulunud advokaatide ühtset mälestus
raamatut koos lühikeste elulooliste andmete ja fotoga.
Lisaks on osutatud kaasabi advokatuuri aastaraamatu
koostamisel ja väljaandmisel.

Jürgen Kirsis

a dvokaadibü roo A ivar P ilv

Urmas Ustav

advokaadibüroo Heta

H annes Vallikivi

advokaadibüroo Tark & Co

Toomas Vaher

advok aadibü roo Raidla

M ariann Etverk

& Partnerid
advok aadibü roo Lepik

A nu Uritam
M artti Hääl

& Luhaäär
advokaadibüroo Glikman
& Glikman
a dvok aadibü roo Alas
& Raudsik
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EESTI ADVOKATUURI
AUKOHTU PRAKTIKA 1997. A.

1997. a. tegutses Eesti A dvokatuuri Aukohus koos
seisus: van d ea dvok a a t K aido P ihlakas (esim ees),
v a n d ea d v ok a a d id T õn u L iivik , Liina Linsi, M art
R eino ja Siiri Schneider (liikm ed).

1
Eesti A dvokatuuri juhatuse 04.03.97. a. otsuse alusel
saadeti aukohtule lahendamiseks RAS Elum aja kiri
vandeadvokaadi abi J.Y. tegevuse kohta.
Aukohus nõudis asja lahendamiseks oma 15.04.97. a.
otsuse alusel vandeadvokaadi abilt J. V-lt täiendava
kirjaliku seletuse ja kohustas teda aukohtule esitama
õigusabilepingu ja order-volikirja ning samas kohus
tas teda ilmuma aukohtu istungile 07.05.97. a. Aukohtu
istungile kohustati ilmuma ka vandeadvokaat A. A -d
kui b ü roo juhatajat.
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RAHVUSRAAMATUKOGU

07.05.97. a. aukohtu istungile vandeadvokaadi abi
J.V. ja van d ea d vok a a t A .A . ei ilm unud. J.V. esitas
aukohtu istungi päeval avalduse, m illes teatas, et
seoses m ahuka krim inaalasja ettevalm istamisega ei
oln u d tem al võim alik (!) valm istuda 0 7.0 5.9 7 . a.
aukohtu istungiks ning et sel päeval peab ta kaitsjana
osalema Tallinna Linnakohtu istungil.
Aukohtu 07.05.97. a. istungil algatati vandeadvo
kaadi abi J.V. suhtes distsiplinaarasi. Distsiplinaarasi
algatati ka vandeadvokaat A.A. suhtes, kuna ta ei
ilmunud aukohtu istungile ega teatanud mitteilmumise
põhjust, jättes esitamata nõutud õigusabilepingu ning
ord er-volik irja.
10.06.97. a. ilm usid aukohtu istungile nii van de
a dvokaadi abi J.V. kui ka vandeadvokaat A .A . A u 
kohus otsustas distsiplinaarasja m enetluse v a n d e
a dvokaat A .A . suhtes lõpetada, kuna ta ekslikult
eeldas, et eelmisel istungil J.V. distsiplinaarasja aru
tamist ei toim u ning tegemist on mitteolulise rik k u 
misega. Aukohus juhtis vandeadvokaat A.A. tähele
panu asjaolule, et nõutud dokum endid tuleb aukoh
tule esitada õigeaegselt ning et tal tuleb tõhustada
k o n tro lli b ü ro o s töötavate va n d ea d vok a a d i abide
tegevuse üle.
Aukohtule esitati vandeadvokaat A.A. nimel tema
abi J.V poolt 16.10.96. a. koostatud ja alla kirjutatud
nõudeõiguse eelleping Eesti Energiamüügiga. Lepingu
p. 6 lg. 3 alusel läks om andiõigus lepingu objek tile
üle põliilepingu sõlmimise momendist. Aukohus tuvas
tas, et pÕhilepingut ei sõlmitud.
Oma 03.03.1997. a. seletuses Eesti A d vok a tu u ri
juhatusele selgitas J.V., et kokkuleppel kliendiga ei
teavitatud eellepingu sõlmimisest kolm andaid isikuid,

en n ek õik e R AS E lum aja. N õu de loovu tam ise fakt
a d v o k a a d ib ü ro o le oli see, m illele oli ra ja tu d RAS
E lum aja m õju tam ine. “ RAS E lum aja teavitam ine
eellepin gu sõlm im isest oli otseselt k lien d i h uvide
vastane.”
J.V. leidis, et Seadus Eesti Advokatuuri kohta § 7
lg. 1 p. 2 lubab advokaadil Õigusabi andmiseks vabalt
valida vahendeid ja viise ning nimetatud seaduse § 11
lg. 1 aga otseselt kohustab advokaati kliendi huvide
kaitsel kasutama k õik i vahendeid ja viise, mis pole
seadusega keelatud. Seadus ei kohustanud teda kui
advokaati avaldama sõlmitud lepingu sisu RAS E lu
majale.
J.V. rõhutas oma seletuses, et tema selline tegevus
k lien d i huvides oli ka kooskõlas advokaadi eetika
norm idega. Oma kirjalikus seletuses aukohtule asub
J.V. seisukohale, et need piirid, millal äriline taktika
muutub lihtsalt targaks ja ratsionaalseks käitumiseks,
võivad olla ähmased, ning äärmuslikus situatsioonis
võib otsene valetamine muutuda eetiliseks ja vastu
pidi — ausus muutuda ebaeetiliseks. J.V. rõhutas oma
kirjalikus seletuses, et ta “ ei ole kunagi kuulnud ega
näinud ühtegi seadust, mis automaatselt keelaks iga
päevaelus inimesel valetada või näeks valetamise eest
sanktsiooni” . “ IJkski valetamine pole halb iseenesest.
Asi tuleb paika panna, kas tegemist on valetamisega
selle halvas m õttes või h oop is kavaluse, taktika,
ratsionaalsuse või millegi muuga. Alati tuleb hoolikalt
analüüsida tervet situatsiooni. Eetilisi hinnanguid
andes ei ole alati Õige näpuga seadusest rida ajada.”
“Advokaat saab, aga ei tohi olla valelik ning advokaat
ei saa ja ei tohi olla hüsteeriline aususejünger.”
J.V lisas täiendavalt, et keegi poleks RAS Elumajas

teda tõsiselt v õtn u d ning see oleks to rp e d e e rin u d
plaani m õjutada RAS Elum aja vabatahtlikult oma
kohustusi täitma, võttes temalt võimaluse täitevvõimu
selja taha pugeda. RAS Elum aja lubas oma kohus
tused täita kahe päeva jook su l ning ei teinud seda
vaid sellepärast, et täitevvõim u vahendusel sai talle
teatavaks, et nõue pole üle läinud.
J.V. rõhutas oma kirjalikus seletuses aukohtule, et
tema p oolt valitud käitum isvariant oli ratsionaalne
ning ainuvõim alik ja alternatiivsed käitum isvariandid olid tema arvates ebaratsionaalsed ja rumalad.
Aukohtu istungil 10.06.1997. a., kus avaldati J.V.
kirjalikud seletused ja dokum endid ning esitati hulga
liselt küsim usi, korrigeeris vandeadvokaadi abi J.V.
m õnevõrra oma seisukohti ning selgitas, et nõudeõigus
nende b ü ro o le ei olnud üle läinud ning ta valetas
RAS-iie Elumaja. Valetada ei tohi ning ta tegi vea ja
läks üle piiri. J.V. lisas, et kirjutades aukohtule sele
tust, tundus talle, et midagi on valesti ning nüüd ta
saab aru, et ei oleks tohtinud selliselt tegutseda ees
märgi saavutamise nimel. Ta nägi asju teistm oodi ning
temas toim ub sisemine võitlus.
A ukohus leidis, et va n d ea d vok a a d i abi J.V. on
toim e pannud distsiplinaarüleastum ise, kuid arves
tades tema väheseid kogem usi ja pu udulik ku ette
valmistust iseseisvaks tööks, samuti seda, et teda ei ole
varem distsiplinaarkorras karistatud ning juhindudes
advokatuuri põhikirja §-st 22 lg. 1, otsustas karistada
teda noomitusega.
Sama otsusega tegi aukohus, juhindudes Seadusest
A dvokatuuri kohta § 7 lg. 4, Eesti Advokatuuri ju h a 
tusele ettepaneku tühistada otsus va n deadvokaadi
abile J.V. iseseisva Õiguspädevuse andmise kohta sama

seaduse § 7 lg. 1 tähenduses. Eesti Advokatuuri juha
tus rahuldas aukohtu taotluse oma 1 2.0 8.1 9 97 . a.
otsusega. Eesti Advokatuuri kvalifikatsioonikom isjon
kohustas J.V. koostama essee teemal “ Seadusega luba
tud vahendid ja viisid Õigusabi andmisel ning advo
kaadi eetika” .
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Eesti A dvokatuu ri juhatuse 08.07.1997. a. otsusega
algatati Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik J. V. kirja
alusel distsiplin aarasi v a n d ea d vok a a d i abi M.T.
suhtes.
Aukohus tegi kindlaks, et M.T. oli kokkuleppel P.L.
kaitsja Tallinna R ingk onnakohtus ning ta oli ka
kaitsja H arju Maakohtus, kus ta taotles kohtualuse
P.L. Õigeksmõistmist.
Esm akordselt ei ilm unud M.T. Tallinna R ingkon
nakohtu istungile 08.05.1997. a. ja esitas kohtuistungi
päeval taotluse asja arutamise edasilükkamiseks seo
ses tema haigestumisega. Järgmisele ringkonnakohtu
istungile esitas M.T. avalduse, milles teatas, et seoses
asjaoludega, et PL. kaitsmiseks lepingu sõlminud isik
ei ole vaatamata korduvatele meeldetuletustele asunud
täitma lepingust tulenevaid kohustusi (tasunud h on o
ra ri), on ta sunnitud

Õigusabilepingu ü h epoolselt

lõpetama. Kuna tegemist on ka kriminaalasjaga teises
tö ö p iirk o n n a s, ei ole tal võim alik osaleda k oh tu 
istungil määratud korras.
M.T. selgitas aukohtu istungil, et ta töötab a d vo
kaadina 1995. a. novem brist. Põhim õttelised küsim u
sed peab ta kooskõlastama vastavalt töökorraldusele

juhendava vandeadvokaadi A.P-ga, kuid arutatavas
asjas ta seda ei teinud. Esimeses astmes tasus klient
hon orari, kuid teises astmes hoidus klient kaitsetasu
maksmisest kõrvale ning ta saatis impulsiivselt kirja
Tallinna Ringkonnakohtule. M.T. tunnistas aukohtus,
et ta on põhim õtteliselt teadlik seaduse nõudest, mis
ei luba advokaadil kliendi kaitsmisest loobuda.
Aukohus leidis, et vandea dvok a a di ahi M.T. on
omal algatusel loobunud endale võetud kaitsekohus
tusest. Sellise tegevusega jättis M.T. kaitsealuse P.L-i
Tallinna Ringkonnakohtus kaitseta. M.T. pani toime
distsiplin aarü leastum ise.

K aristuse

m ääram isel

arvestas aukohus seda, et M.T. on töötan u d a d v o 
kaadina suhteliselt lühikest aega, aga samuti seda, et
ta on varem distsiplinaarkorras karistamata.
Juhindudes Eesti Advokatuuri põhikirja §-st 22 lg.
1 p. 1 otsustas aukohus karistada vandeadvokaadi abi
M.T. noomitusega.

3
Aukohus võttis oma menetlusse advokatuuri juhatuse
6.05.1997. a. otsusega saadetud Riigi P olitseiam eti
K esk u u rim isb ü roo m a terja lid va n deadvokaat Y.T.
süüdistatavana vastutusele võtmise kohta.
Asja materjalide alusel esitati Y T-le 30. 04. 1997. a.
süüdistus K rK § 115 lg. 2 p. 1.3 järgi.
Eesti Advokatuuri juhatus peatas oma 6. 05. 1997. a.
otsusega van dead vokaat V.T. kutsetegevuse k rim i
naalasja menetluse ajaks alates 7.05.1997. a. Y.T. suh
tes lõpetati krim in aalasja m enetlus 27.0 5.1 9 97 . a.
seoses kuriteo koosseisu puudumisega Y.T. tegevuses.

A ukohtu 10.06.1997. a. otsusega algatati va n d e
a dvokaat V.T. suhtes distsiplinaarasi seoses R iig i
prokuratuuri 06.06.1997. a. kirjas esitatud faktidega
ning mittevastamisega juhatuse kirjale, milles paluti
teatada V.T. a d v o k a a d ib ü roo asukoht ja esitada
registreerim isdokum endid, ning seoses liikmemaksu
mittetasumisega - summas 2 200 krooni.
21.09.1997. a. aukohtu istungile vandeadvokaat
V.T. ei ilm un ud ning m itteilm um ise p õh ju sest ei
teatanud.
Aukohtu 21.10.1997. a. istungil selgitas V T ., et ta
ei ole saanud aukohtu kutseid kätte, kuna oli haige
ja seejärel suvilas. V.T. andis aukohtule seletuse, vas
tas küsim ustele ning palus asja arutam ine edasi
lükata, kuna soovis esitada k irja lik u tõen d i, mis
kinnitab tema väidet, et tema suhtes kasutati raha
väljapressimist.
17.11.1997. a. esitas van deadvokaat V.T. Eesti
A dvokatuuri juhatusele avalduse seoses sellega, et ta
ei suutnud Tallinnas advokatu u ri p õ h ik irja le vas
tavat b ü ro o d sisse seada ja vastavalt Eesti A d v o 
k atu uri p õ h ik ir ja § 5 lg. 1 p. 4-le p a lu b ennast
advokatuurist välja arvata.
Eesti A dvokatuuri juhatuse otsusega 02.12.1997. a.
rahuldati vandeadvokaat V.T. avaldus ning ta arvati
advokatuurist välja.
Aukohtu 08.01.1998. a. otsusega lõpetati vande
advokaat V.T. distsiplinaarasi seoses tema lahkumisega
Eesti Advokatuurist.

EESTI ADVOKAADID

A
Aadli, Aavo

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Aavo Aadli

Aavakivi, Ilmar—Erik

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Ehasoo
& Benevolenskaja

Aavik, Andres

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo H ET A

Agarjova, Niina

vandeadvokaat,
Tartu I Advokaadibüroo

Ainla, Raul

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Sirje Must

Aiand, Jüri

vandeadvokaat,

Alas, Andres

vandeadvokaat,

Tartu I Advokaadibüroo
Advokaadibüroo Alas & Raudsik
Alaver, Andres

vandeadvokaat,
Alaveri Advokaadibüroo

Allikmels, Sille

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Tark & Ko

Alp, Toomas

vandeadvokaadi vanemabi,

Alvin, Ain

vandeadvokaadi vanemabi,

Sikud Advokaadibüroo
Aivini Advokaadibüroo

Andrejeva, Ljudmila

vandeadvokaadi vanemabi,
Narva Esimene Advokaadibüroo

Arm, Maire

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Concordia

Arumäe, Urmas

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Concordia

Aule, J uho Enn

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Legitimus

B
Bachmann, Kalev

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Bachmann
& Partnerid

Balaban, Svetlana

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Jaak Oja

Beekmann, Harri

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär

Bekker, Toomas

vandeadvokaat,

Belov, Sei'gei

vandeadvokaadi vanemabi,

Toomas Bekkeri Advokaadibüroo
Advokaadibüroo Jaroslavski
Belugin, Igor

vandeadvokaadi vanemabi,

Belõševa, Antonina

vandeadvokaat,

Benevolenskaja, Jelena

vandeadvokaat,

Narva Esimene Advokaadibüroo
Narva Esimene Advokaadibüroo
Advokaadibüroo Ehasoo
& Benevolenskaja
Bergson, Raivo

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo A. Jakobson
& A. Kunila

Biin, Leino

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Leino Biin
& Partnerid

Brügel, Viktor

vandeadvokaat,
Viktor Brügeli Advokaadibüroo

Bulattsik, Eduard

vandeadvokaat,
Advokaadibiiroo BulatIsik

E
Eerma, Vaike

vandeadvokaat,
Viruvärava Advokaadibüroo

Ehasoo, Kaido

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Ehasoo
& Benevolenskaja

Eiche, Alar

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Tõnu Liivik

Eipre, Terje

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Eomois & Keevallik

Elisle, Eldur

vandeadvokaat,

Ennok, Aivar

vandeadvokaat,

Siku li Advokaadibüroo
Advokaadibüroo Aivar Ennok
Eomois, Henn

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Eomois & Keevallik

Erelt, Jaan

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Ehasoo
& Benevolenskaja

Etverk, M ari-Ann

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär

F
Fink, Margus

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Aivar Pilv

Frosch, Anlon

vandeadvokaat,
Tartu I Advokaadibüroo

G
Glikman, Aleksander

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Glikman & Glikman

Glikman, Leon

vandeadvokaat,

Gorkin, Andres

vandeadvokaat,

Gorškaljov, Oleg

vandeadvokaat,

Advokaadibüroo Glikman & Glikman
Advokaadibüroo Aivar Ennok
Ida-Vir u Advokaadibüroo

Greebe, Avo

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo BCLO

Gräzin, Igor

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Tark & Ko

H
Hallmägi, Andres

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi

Hannus, Harald

vandeadvokaat,
Jõgeva Advokaadibüroo

Heek, Margus

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Heek

Hiob, Tiina Mare

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Tiina Mare Hiob

Hion, Mai

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Lõhmus & Teeveer

Hinl, Aivar

vandeadvokaadi vanemabi,
Tartu I Advokaadibüroo

Hääl, Marti

vandeadvokadi abi,
Advokaadibüroo Alas & Raudsik

J
Jaagus, Reel

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Leino Biin
& Partnerid

Jakobson, Alla

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo A. Jakobson
& A. Kunila

Jakobson, Bernhard

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Bernhard Jakobson

Jaroslavski, Anatoli

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Jaroslavski

Jemeljanova, Galina

vandeadvokaat,
Narva Esimene Advokaadibüroo

Jevšina, Jekaterina

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Jevšina & Manjuk

Johanson, Vello

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Vello Johanson

Jundas, Eve

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Legalia

Junti, Arvo

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Arvo Junti

Järv, Peeter

vandeadvokaat,

Järve, Paul

vandeadvokaat,

Põlva Advokaadibüroo
Advokaadibüroo Järve, Otti
& Laretei
Jürgen, Imbi

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo H ETA Tartu
osakond

K
Kaasik, Maidu

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Tark & Ko

Kaasik, Viktor

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo V. Kaasik & Ko

Kadak, Kristina

vandeadvokaadi vanemabi,
Aivini Advokaadibüroo

Kaevando, Marko

vandeadvokaadi abi,
Aare Raigi Advokaadibüroo

Kaldre, Riho

vandeadvokaat,

Kaljurand, Aldo

vandeadvokaadi abi,

Kaldre Advokaadibüroo
Advokaadibüroo Paul Varul
Kallaste, Valli

vandeadvokaat,

Kalme, Albert

vandeadvokaat,

Kallaste Advokaadibüroo
Albert Kalme Advokaadibüroo
Kask, Karl

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Teder & Rask

Kask, Signe

vandeadvokaadi abi,
Viruvä rav a Adv okaadib üro o

Kazikov, Albert

vandeadvokaat,
Narva Esimene Advokaadibüroo

Kaur, Viive

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Leino Biin
& P ar tn e rid

Karu, Anls

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo H E T A

Karu, Sirle

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Sirje Must

Keevallik, Toomas

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Eomois
& Keevallik

Kello, Aivar

vandeadvokaadi vanemabi,
Tartu I Advokaadibüroo

Kessler, ICilvar

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Tark & Ko

Kiik, Urmas

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Teder & Rask

Kiis, Ain

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Urge

Kiisa, Madis

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Laus & Partnerid

Kikkas, Nadežda

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Kikkas
& Olovjanišnikov

Kippak, Viima

vandeadvokaadi vanemabi,

Kirikal, Jaak

vandeadvokaat,

Advokaadibüroo Andres Tamm
Advokaadibüroo Tark & Ko
Kirsis, Jürgen

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Aivar Pilv

Kiviloo, Rein

vandeadvokaat,

Koitver, Aurelia

vandeadvokaat,

Koitver, Kairi

vandeadvokaadi vanemabi,

Olevimäe Advokaadibüroo
Advokaadibüroo Koitver
Niguliste Advokaadibüroo
Kollom, Tiit

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Concordia

Kozik, Eduard

vandeadvokaat,

Kozlov, Viktor

vandeadvokaat,

Kooga, Kaido

vandeadvokaat,

Ida-Viru Advokaadibüroo
Pärnu Advokaadibüroo
K. Kooga Advokaadibüroo

Koolmeister, Indrek

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Koolmeister & Ko

Korlenko, Mihhail

vandeadvokaat,

Kraavi, Veli

vandeadvokaadi vanemabi,

Narva Esimene Advokaadibüroo
Advokaadibüroo Aavo Aadli
Kressel, Ingrid

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo H ETA

Krinal, Vahur

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Viira & Krinal

Kruusmaa, Tiia

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Jaak Oja

Kuldi, Urmas

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Concordia

Kuklase, Olev

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Saar & Ko

Kullerkann, Ingrid

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Heek

Kunila, Annemarie

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo A. Jakobson
& A. Kunila

Külman, Peeter

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Concordia

Kuusmaa, Kaljo

vandeadvokaat,

Kõiv, Nikolai

vandeadvokaat,

Tartu I Advokaadibüroo
Advokaadibüroo Nikolai Kõiv
Koo, Ahli

vandeadvokaat,

Kõve, Villu

vandeadvokaat,

Advokaadibüroo Ahti Kõo
Advokaadibüroo KPIV
Kägi, Kaljo

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Kaljo Kägi

Kägi, Kersti

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Kaljo Kägi

Kütt, Ivo

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Valge & Uiga
Jõgeva osakond

L
Laanemaa, Toomas

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo V. Kaasik & Ko

Laansalu, Ain

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Bacbmann
& Partnerid

Lall, Astrid

vandeadvokaat,
Tartu I Advokaadibüroo

Landberg, Elvi

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Elvi Landberg

Larelei, Ants

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Järve, Otti
& Laretei

Laus, Raivo

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Laus & Partnerid

Lausmaa, Natalia

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Ehasoo
& Benevolenskaja

Laur, Mare

vandeadvokaat,
Tartu I Advokaadibüroo

Leedu, Märt

vandeadvokaat,
Viruvärava Advokaadibüroo

Leis, Marina

vandeadvokaadi vanemabi,
Viruvära va Ad vokaa (lil >üroo

Lepik, Hasso

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär

Lepik, Peeter

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär

Leppik, Indrek

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Bachmann
& Partnerid

Leppik, Jüri

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Leppik
& Partnerid

Leok, Neeme

vandeadvokaat,
Valga Advokaadibüroo

Levin, Simon

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo H E T A

Liivamägi, Linnar

vandeadvokaat,
Niguliste Advokaadibüroo

Liivik, Tõnu

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Tõnu Liivik

Lill, Kalev

vandeadvokaat,

Lillsaar, Eha

vandeadvokaat,

Tartu I Advokaadibüroo
Advokaadibüroo Eha Lillsaar
Linde, Väino

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo H E T A
Pärnu osakond

Lindma, Tarvo

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Concordia

Lindmäe, Jaan

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Tark & Ko

Linsi, Liina

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär

Litvinova, Ilona

vandeadvokaadi abi,
Viruvärava Advokaadibüroo

Loonde, Helmi

vandeadvokaat,
Helmi Loonde Advokaadibüroo

Luberg, Aadu

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo H ET A
Narva osakond

Luhaäär, Toomas

vandeadvokaat,

Luiga, Sten

vandeadvokaat,

Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär
Advokaadibüroo Tark & Ko
Luik, Vello

vandeadvokaadi vanemabi,
Valga Advokaadibüroo

Lukas, Aino-Eevi

vandeadvokaat,

Lulsar, Tõnis

vandeadvokaat,

Tartu I Advokaadibüroo
Advokaadibüroo Saar & Ko
Põlva osakond
Luksepp, Helina

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Aivar Pilv

Lumiste, Riine

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Legitimus

Lust, Mare

vandeadvokaat,
Viruvärava Advokaadibüroo

Lõhmus, Mikk

vandeadvokaadi vanemabi,
Aare Raigi Advokaadibüroo

Lõhmus, Uno

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Lõhmus & Teeveer

M
Maaroos, Ilmo

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo H E T A
Pärnu osakond

Mahhov, Ivo

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Välisõigusabi

Mailend, Ants

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Paul Varul

Malõšev, Mefodi

vandeadvokaat,
M. Malõševi Advokaadibüroo

Manavaid, Priit

vandeadvokaat,

Mandel, Lea

vandeadvokaat,

Priit Manavaldi Advokaadibüroo
Advokaadibüroo Lea Mandel
Manjuk, Valentina

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Jevšina & Manjuk

Mark, Meelis

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Meelis Mark

Markus, Raul

vandeadvokaat,

Masalina, Tatjana

vandeadvokaat,

Masso, Meelis

vandeadvokaadi vanemabi,

Olevimäe Advokaadibüroo
Narva Esimene Advokaadibüroo
Tartu I Advokaadibüroo
Meidra, Tõnu

vandeadvokaat,

Mets, Margus

vandeadvokaadi vanemabi,

Olevimäe Advolcaadibüroo
Advokaadibüroo Sirje Must
Milielson, Gennadi

vandeadvokaadi abi,

Missik, Mart

vandeadvokaat,

Mody, Sanjay Jaanus

vandeadvokaadi abi,

M. Malõševi Advokaadibüroo
Olevimäe Advokaadibüroo
Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi

Mugu, Margus

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo LIETA

Murde, Valli

vandeadvokaadi abi,

Must, Sirje

vandeadvokaat,

Tartu I Advokaadibüroo
Advokaadibüroo Sirje Must
Mägi, Maria

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Concordia

Mägi, Monika

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Monika Mägi & Ko

Mällo, Konrad

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Konrad Mällo

Mänd, Ellinora

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Väbsõigusabi

Mängel, Marje

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Marje Mängel

Männiko, Mari

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Concordia

N
Namm, Küllike

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Lea Mandel

Napa, Rein

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Napa

Narusberg, Sergei

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Laus & Partnerid

Neiland, Alar

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo AE Consult

Niilsoo, Rein

vandeadvokaadi abi,
Aare Raigi Advokaadibüroo

Nirgi, Lembit

vandeadvokaat,

Normann, Margo

vandeadvokaat,

Rakvere Advokaadibüroo
Advokaadibüroo Viira & Krinal
Nurm, Tiia

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Eomois & Keevallik

o
Oberg, Raul

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Concordia
Pärnu osakond

0 ja, Jaak

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Jaak Oja

01 ovjanišnikov, Leonid

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Kikkas
& Olovjanišnikov

Orav, Indrek

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo BCLO

Olli, Heldur

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Järve, Olli
& Larelei

Ollo, Iivi

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Teder & Rask

Oviir, Maarja

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid

Paabumets, Marko

vandeadvokaadi vanemabi,
Tartu I Advokaadibüroo

Paas, Paavo

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Aivar Pilv

Paimets, Uno

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Uno Paimets

Palumets, Enno

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Enno Palumets

Past, Andres

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Andres Past

Papp,Sven

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid

Paron, Raino

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid

Paulus, Lauri

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo H ETA

Persidski, Peeter

vandeadvokaadi vanemabi,

PerL, Raivo

vandeadvokaat,

Tartu I Advokaadibüroo
Advokaadibüroo Raivo Perl

Petrjakova, Niina

vandeadvokaat,
Nigulisle Advokaadibüroo

Piel, Eugenia

vandeadvokaat,
E. Pieli Advokaadibüroo

Pihla, Enn

vandeadvokaat,
Pärnu Advokaadibüroo

Pihlakas, Kaido

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo IIE TA

Pikma, Jaak

vandeadvokaadi vanemabi,

Pikmets, Helmul

vandeadvokaadi abi,

Ida-Viru Advokaadibüroo
Advokaadibüroo Paul Varul
Pilv, Aivar

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Aivar Pilv

Pilv, Tarmo

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Aivar Pilv
Tartu osakond

Pinding, Ants

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Konrad Mällo

Pisuke, Heiki

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Lõhmus & Teeveer

Pohla, Asko

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi

Pohlak, Liina

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo H ETA
Pärnu osakond

PoliLšev, Sergei

vandeadvokaadi abi,

Preem, Otto

vandeadvokaat,

Põld, Kersti

vandeadvokaat,

Ida-Viru Advokaadibüroo
Valga Advokaadibüroo
Advokaadibüroo Kersti Põld
Pärmann, Avo

vandeadvokaat,

Pärtel, Anu

vandeadvokaat,

Pärnu Advokaadibüroo
Tartu I Advokaadibüroo
Päts, Madis

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo H ETA

Pürn, Tanel

vandeadvokaadi abi,
Tartu I Advokaadibüroo

R
Raamets, Rein

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Rein Raamets

Raidla, Jüri

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid

Raig, Aare -H ein o

vandeadvokaat,
Aare Raigi Advokaadibüroo

Rajavere, Peep

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Andres Rüütel

Rask, Märi

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Teder & Rask

Raudsepp, Alla

vandeadvokaadi abi,

Raudsepp, Sulev

vandeadvokaat,

Raudsilc, Aivar

vandeadvokaat,

Raudsepa Advokaadibüroo
Raudsepa Advokaadibüroo
Advokaadibüroo Alas & Raudsik
Reinsalu, Malli

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Matti Reinsalu

Repnau, Andrus

vandeadvokaadi vanemabi,
Viruvärava Advokaadibüroo

Richler, Harry

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Legitimus

Rimmel, Haide

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Sirje Musi

Rivis, E va

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Eva Rivis

Rodi, Äili

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Concordia

Rogulski, Vladimir

vandeadvokaat,

Roosalu, Kristina

vandeadvokaat,

Narva Esimene Advokaadibüroo
Advokaadibüroo Siigur & Roosalu
Roosmaa, Riinno

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Roosmaa

Roosmaa, Valvo

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Roosmaa

Rõzov, Nikolai

vandeadvokaat,

Rüütel, Andres

vandeadvokaat,

Ida-Viru Advokaadibüroo
Advokaadibüroo Andres Rüütel

s
Saar, Ann

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Saar & Saavo

Saar, Mall

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Saar & Ko

Saar, Nigul

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Paul Varul

Saare, Kalev

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär

Saavo, Karl

vandeadvokaat,

Saks, Dagmar

vandeadvokaat,

Saks, Reel

vandeadvokaadi vanemabi,

Advokaadibüroo Saar & Saavo
Dagmar Saksa Advokaadibüroo
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid
Sassian, Eclith

vandeadvokaat,
Viruvärava Advokaadibüroo

Saue, Andres

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Andres Saue

Schneider, Siiri

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Siiri Schneider

Schmidt, Maimu

vandeadvok aal,
Advokaadibüroo Maimu Schmidt

Sehver, Monika

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid

Seimar, Imbi

vandeadvokaat,
Niguliste Advokaadibüroo

Sepp, Mare

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Mare Sepp

Siig ur, Erik

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Siigur & Roosalu

Siil, Marko

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Andres Tamm

Sikul, Mari

vandeadvokaat,

Sikul, Vello

vandeadvokaat,

Sild, Rulli

vandeadvokaat,

Sikuti Advokaadibüroo
Sikuti Advokaadibüroo
Advokaadibüroo Ruth Sild

Sillal, Vallo

vandeadvokaat,

Simm, Pirel

vandeadvokaat,

Advokaadibüroo Vallo Sillal
Advokaadibüroo Digesla
Solovjova, Irina

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo H ETA
Narva osakond

Slraus, Ilmar

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Glikman & Glikman

Suik, Andres

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Tark & Ko

Suuban, Arvo

vandeadvokaat,
Ida-Viru Advokaadibüroo

Susi, Mari

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Tark & Ko

Suvorova, Nalalia

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Legalia

Söörd, Milvi

vandeadvokaat,
Viruvärava Advokaadibüroo

Š
Sapiro, Beile

vandeadvokaat,
Viruvärava Advokaadibüroo

Semanski, Vladimir

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Vladimir Semanski

Suvalov, Eva

vandeadvokaat,
Viruvärava Advokaadibüroo

Z
Zurina, Irina

vandeadvokaat,
Ida-Viru Advokaadibüroo

T
Talviste, Ullar

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo H ETA

Tamm, Andres

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Andres Tamm

Tamme, Märge

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Märge Tamme

Tamme, Tõnis

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibiii'oo Teder & Rask

Tammekivi, Margus

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Väino R. Villile

Tammer, Anne

vandeadvokaat,
Ad vokaadib Liroo HE TA
Tarlu osakond

Tammer, Vello

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo IJETA
Tartu osakond

Tark, Aare

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Tark & Ko

Tarlu, Priil

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Priil Tartu

Taube, Toomas

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Tark & Ko

Tedder, Jaan

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Tedder & Tolli

Teder, Indrek

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Teder & Rask

Teeveer, Rull

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Lõhmus & Teeveer

Tiganik, Raul

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Valge & Uiga

Tiiman, Marko

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Jaak Oja

Tilova, Svetlana

vandeadvokaat,
Viruvärava Advokaadib üroo

Tolli, Veera

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Tedder & Tolli

Tombak, Epp

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Saar & Ko
Põlva osakond

Tomberg, Helen Lumelille vandeadvokaadi vanemabi,
Vir uvära va Ad vokaadib üroo
Tomson, Endel

vandeadvokaat,
Sikuli Advokaadibüroo

Toom, Pille

vandeadvokaadi vanemabi,

Tooming, Arri

vandeadvokaat,

Sikuti Advokaadibüroo
Advokaadibüroo Arri Tooming
Tosmann, Raul

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Tosmann

Traat, Martin

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Aivar Pilv
Tartu osakond

Tusti, Mariann

vandeadvokaadi vanemabi,
Niguliste Advokaadibüroo

Tuulas, Tõnu

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Leppik & Partnerid

Tänav, Vahur

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Vahur Tänav

u
Uduste, Kaido

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Leino Biin
& Partnerid

Uibokand, Anneli

vandeadvokaadi abi,

Uiga, Li

vandeadvokaat,

Advokaadibüroo Aavo Aadli
Advokaadibüroo Valge & Uiga
Umuršadjants, Artur

vandeadvokaat,
Artur Umuršadjanlsi
Advokaadibüroo

Urge, Anneli

vandeadvokaadi vanemabi,

Urge, Leo

vandeadvokaat,

Advokaadibüroo V. Kaasik & Ko
Advokaadibüroo Urge
Uritam, Anu

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Glikman & Glikman

Ustav, Urmas

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo H ETA

V
Vaher, Harry

vandeadvokaadi abi,
Viruvärava Advokaadibüroo

Vaher, Toomas

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid

VahimeIs, Rislo

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Tark & Ko

Vainomaa, Madis

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Tark & Ko

Vajak, Tiit

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Leppik & Parlnerid

Valdma, Janek

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Aavo Aadli

Valge, Marina

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Valge & Uiga

Vallikivi, Hannes

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Tark & Ko

Vanaaseme, Vallo

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Lõhmus & Teeveer
Tallinna osakond

Varul, Paul

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Paul Varul

Vaske, Talvi

vandeadvokaadi vanemabi,
Pärnu Advokaadibüroo

Veer, Teel

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Järve, Olli
& Larelei

Veski, Andres

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Valge & Uiga

Viil, Leelo

vandeadvokaat,
Vanalinna Ad vokaadibüroo

Viilol, Veljo

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Concordia

Viira, Kadi

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Viira & Krinal

Viira, Margus

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Viira & Krinal

ViiLas, Lembil

vandeadvokaat,
Rakvere Advokaadibüroo

Vilippus, Kenno

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Teder & Rask

Villik, Väino—Rein

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Väino R. Villik

Vuchmann, Heia

vandeadvokaat,
Tarlu I Advokaadibüroo

Võhma, Vesse

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär

Västrik, Indrek

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Koolmeister & Ko
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