Et sinu õigused ja huvid
ei jääks ainuüksi
majandusliku olukorra
tõttu kaitseta, on sul
võimalus saada õigusabi
riigi kulul.
TASUB TEADA!
Riigi õigusabi on võimalik kasutada

ka kohtuväliselt õigusnõustamiseks.

Taotlemisprotsessi kiirendamiseks

veendu, et oled esitanud õiged
ja korrektselt täidetud dokumendid.

Advokaadile makstava tasu ja
kulude määra kehtestab riik.

Üldjuhul ei ole advokaati võimalik
vahetada. Advokaati saab vahetada
juhul, kui sul on advokaadiga
kokkulepe.

Riigi õigusabi osutav advokaat

osutab õigusabi vaid konkreetse
õigusliku probleemi lahendamiseks.

www.riigioigusabi.ee

KELLEL ON
VÕIMALIK SAADA
RIIGI ÕIGUSABI?
Riigi õigusabi on võimalik saada kõigil
kohtumenetluses osalevatel inimestel.
Õigusabi saab taotleda ka kohtueelses
menetluses ja õigusalase nõu saamiseks.
Riigi kulul ei anta õigusabi juhul, kui inimene
on võimeline oma õigusi ise kaitsma või tal
on piisav sissetulek, et advokaaditeenuse
eest tasuda. Õigusabi ei anta, kui kohtu
arvates ei ole taotlejal vaidluses edulootusi.
Alaealisele ja vaimse puudega inimesele
määratakse vajaduse korral advokaat automaatselt, selleks ei pea eraldi taotlust
esitama.
Riigi õigusabi teenuse eest maksab riik. On
siiski olukordi, kus inimesel tuleb hiljem
õigusabi kulu kas osaliselt või täielikult
tagasi maksta. Selle kohta antakse täpsemaid
selgitusi riigi õigusabi taotlemise käigus.

Sageli pöördutakse advokaadi
poole liiga hilja. Näiteks on paljudel
toimingutel tähtaeg − seega on väga
oluline, et advokaat saaks sulle nõu anda
õigel ajal. Vahel hoiab tunniajane nõupidamine advokaadiga ära hilisema
suurema kulu õigusteenusele.

Advokaat on sinu huvides
tegutsev õigusekspert, kes
aitab sul sinu õiguste eest
seista nii kohtus kui ka enne
kohut.

Hageja on see, kes algatas
kohtuasja.

Kostja on see, kelle vastu
kohtuasi algatati.

Tsiviilkohtumenetlus on
enamasti kohtuvaidlus kahe
poole vahel.

Halduskohtumenetlus on
kohtuvaidlus inimese ja riigiasutuse vahel.

VAJAD RIIGI
ÕIGUSABI EHK
ADVOKAATI?
Kui on vaja oma õigusi kaitsta
vaidluses teise inimese, firma
või riigiasutusega

MIS ON RIIGI
ÕIGUSABI?
Riigilt on võimalik saada õigusabi, et tagada
oma õiguste kaitse parimal võimalikul viisil.
Riigi õigusabi tähendab, et vaidluse osapooled saavad taotleda professionaalset
õigusnõu oma ala asjatundjalt – advokaadilt.
Advokaadid on Eesti Advokatuuri liikmed ja
neile on seatud kõrged kutsenõuded.
Käesolevas voldikus on selgitatud, kuidas
advokaat saab sind tsiviil- või haldusasjas
aidata, mida tema saamiseks teha tuleb ning
kuidas toimub kulude hüvitamine.

Elus võib ette tulla olukordi,
kus oma õiguste kaitsmine
ilma professionaalse abita on
keeruline.
Advokaat saab sind nõustada
näiteks järgmiste probleemide
lahendamisel:

Riik on igaühe õiguste ja huvide
kaitsmiseks kehtestanud suure
hulga reegleid ja norme. Sageli
on aga ilma õigusala asjatundjata
keeruline oma õiguste eest
seista.

KUIDAS SAAB
ADVOKAAT SULLE
ABIKS OLLA?

Riigi õigusabi on eelkõige
mõeldud inimestele, kel pole
majanduslikel põhjustel
võimalik endale õigusnõustajat palgata.

aitab aru saada sinu õigustest ja võima-

ABIELULAHUTUS

lustest ning vastab sinu küsimustele,

tunneb seadust ja oskab sulle selgitada
menetluse käiku,

VAIDLUS
RIIGIASUTUSEGA

ÜHISVARA
JAGAMINE

PÄRIMISEGA
SEOTUD
VAIDLUSED

VÕLGADE
VÄLJANÕUDMINE

TAOTLUSE ESITAMINE

•

•
•

ADVOKAAT
LASTE
HOOLDUSÕIGUS

KUIDAS SAADA RIIGI
ÕIGUSABI?

teeb sinu eest vajalikud juriidilised

Täida taotluse vorm ja majandusliku
seisundi teatis.
Vormid leiad www.riigioigusabi.ee ja
paberil ka kohtutest ja advokaadibüroodest.
Kindlasti märgi oma kontaktandmed.
Esita taotlus elukohajärgsele kohtule:
www.kohus.ee või postiga.

HINDAMINE

•
•
•

Kohtunik analüüsib esitatud taotlust ja
hindab, kas riigi õigusabi saamine on
põhjendatud.
Otsuse tegemisel arvestatakse sinu
majanduslikku seisu.
Kohtul on õigus küsida sinult lisaandmeid.

ADVOKAADI MÄÄRAMINE

•
•
•

Sulle õigusabi osutava advokaadi
määrab Eesti Advokatuur.
Kui soovid kasutada mõne kindla advokaadi abi, peab olema eelnev kokkulepe.
Jälgi endaga seotud kohtumenetluse
käiku: www.e-toimik.ee.

toimingud, näiteks esitab taotlused,

LEPINGUTEST KINDLUSTUSTULENEVAD JUHTUMID
VAIDLUSED

TEAVITAMINE

töötab selle nimel, et leida olukorrale
sinu jaoks parim võimalik lahendus,

•
•

selgitab, millal ja kuidas leida
kompromiss,

esindab/kaitseb sind vajaduse korral
kohtus.

Määratud advokaat võtab sinuga
ühendust.
Infot saad ka: ris@advokatuur.ee või
697 9090.

MAKSMINE

•

Juba sinu taotluse hindamise ajal otsustatakse, kas osa kulusid tuleb sul hiljem
ise tasuda või on õigusabi sulle tasuta.

