SELETUSKIRI
„Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja
tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ulatus ja
kord“, mis on kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega
ning muudetud Eesti Advokatuuri juhatuse 30. septembri 2014. a otsusega, kohta.

1. Sissejuhatus
„Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja
tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ulatus ja kord“
(edaspidi tasude ja kulude kord) sätestab riigi õigusabi osutamise eest makstavad tasumäärad
ja kulude hüvitamise ulatuse.
2. Korra õiguslik alus ja eesmärk
Riigi õigusabi seaduse (RT I 2004, 56, 403) § 21 lõike 3 alusel kehtestab advokatuuri juhatus
igaks eelarveaastaks riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused,
maksmise korra ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise
ulatuse ja korra, arvestades riigieelarvest selleks eraldatud vahendite suurust ja riigi õigusabi
eeldatavat mahtu. Advokatuuri juhatus võib eelarveaasta kestel riigi õigusabi eest makstava
tasu arvestamise aluseid, maksmise korda ja tasumäärasid ning kulude hüvitamise ulatust ja
korda muuta.
Riigi õigusabi tasude ja kulude korda muudetakse tulenevalt advokatuuri juhatuse 20.05.2014.
a toimunud istungil vastuvõetud otsusest kuulutada välja konkurss riigi õigusabi osutajate
leidmiseks haldusasjades. 05.08.2014. a toimunud juhatuse istungi otsusega selgitati välja
konkursi võitja. Konkursi võitjaga, OÜ Advokadibüroo RASK, on Eesti Advokatuur
sõlminud lepingu, mis jõustub 01.11.2014. a. Eeltoodust tulenevalt kehtestatakse tasude ja
kulude korra Lisa, millega reguleeritakse riigi õigusabi osutava advokaadi tasumäärad riigi
õigusabi osutamise eest halduskohtu- ja haldusmenetluses. Tasude ja kulude korra Lisa
kehtestatakse vastavalt OÜ Advokaadibüroo RASK ja Eesti Advokatuuri vahel 27.08.2014. a
sõlmitud lepingu tingimustele.
3. Tasu arvestamise aluste ja tasumäärade muudatused võrreldes seni kehtinud
põhimõtetega
3.1. Isiku esindaja tasu halduskohtumenetluses ja haldusmenetluses
Tasude ja kulude korras seni kehtinud põhimõtteid muudetakse selliselt, et tasumäärad riigi
õigusabi osutamise eest halduskohtumenetluses ja haldusmenetluses määratakse kindlaks
tasude ja kulude korra Lisas.
3.2. Tasu muude riigi õigusabi liikide puhul
Tulenevalt tasude ja kulude korra Lisa kehtestamisest, millega reguleeritakse riigi õigusabi
osutamise tasustamist halduskohtumenetluses ja haldusmenetluses, täiendatakse tasude ja
kulude korda uue punktiga - riigi õigusabi liikides õigusdokumendi koostamine, isiku muu
õigusnõustamine või muu esindamine riigi õigusabi taotluse esitamisel, mille sisu on seotud

halduskohtu- või haldusmenetlusega, määrab kohus riigi õigusabi tasu kindlaks tasude ja
kulude korra Lisas toodud alustel ja korras.
3.3. Tasude ja kulude korra Lisa
Seoses haldusasjades taotluste jagamise ja riigi õigusabi osutamise uuele korrale üleminekuga
kehtestatakse tasude ja kulude korra Lisa. Tasude ja kulude korra Lisas on kehtestatud
haldusasjadele kohalduvad tasud ja kulude hüvitamise kord vastavalt haldusasjade konkursi
võitnud pakkuja, OÜ Advokaadibüroo RASK, ja Eesti Advokatuuri vahel sõlmitud lepingu
tingimustele.
4. Korra jõustumine
Kord jõustub 01. novembril 2014. a.

Tallinnas, 29. septembril 2014. a.

Seletuskirja lisa
Riigi õigusabi tasumäärad (ülevaatlik tabel)
Riigi õigusabi
liik

Toiming

Tasu alates
01.10.2014
EUR

1. Määratud
kaitse kriminaalmenetluses

Kriminaalasja
kohtueelses
menetluses
osalemine
Kriminaalasja
kohtulikuks
üldmenetluseks või
apellatsiooni-,
kassatsiooni- ja
teistmismenetluse
ettevalmistamine
Kriminaalasja
kohtulikuks
lihtmenetluseks, v.a
kokkuleppemenetlus
eks ettevalmistamine
Kriminaalasja
kohtuliku üld- või
lihtmenetluse
istungil osalemine
Määruskaebuse
esitamine
Osalemine
määruskaebuse
läbivaatamisel
Kohtulahendi
täitmisel tekkinud
küsimuste
lahendamisega
seotud taotluste
esitamine
Kohtulahendi
täitmisel tekkinud
küsimuste
lahendamisel kohtus
osalemine
Kriminaalasja
kohtueelses
menetluses
osalemine
Kriminaalasja

20 / 0,5h

2. Kannatanu või
tsiviilkostja
esindamine
kriminaalasja
kohtueelses

Tasu mitte
rohkem kui
alates
01.10.2014
EUR
60 ühe
menetlustoimingu kohta

Tasu alates
01.11.2014
EUR

20 / 0,5h

240

20 / 0,5h

240

20 / 0,5h

80

20 / 0,5h

80

20 / 0,5h

20 / 0,5h

20 / 0,5h

120

20 / 0,5h

20 / 0,5h

20 / 0,5h

Tasu mitte
rohkem kui
alates
01.11.2014
EUR
60 ühe
menetlustoimingu kohta

20 / 0,5h

120

20 / 0,5h

120

20 / 0,5h

20 / 0,5h

120

20 / 0,5h

20 / 0,5h

60 ühe
menetlustoimingu kohta

20 / 0,5h

60 ühe
menetlustoimingu kohta

20 / 0,5h

240

20 / 0,5h

240

menetluses ja
kohtus

3. Isiku
kaitsmine
väärteoasja
kohtuvälises
menetluses ja
kohtus

4. Isiku
esindamine
tsiviilasja
kohtuvälises
menetluses ja
kohtus

kohtulikuks
üldmenetluseks
ettevalmistamine
Kriminaalasja
kohtulikuks
lihtmenetluseks
ettevalmistamine
Kriminaalasja
kohtuliku üld- või
lihtmenetluse
istungil osalemine
Väärteoasja
kohtuvälises
menetluses
osalemine
Väärteoasja
kohtulikuks
menetluseks
ettevalmistamine
Väärteoasja
kohtulikus
menetluses
osalemine
Tsiviilasja
kohtuväline
menetlus
Tsiviilasja
kohtulikuks
menetluseks
ettevalmistamine

Tsiviilasja
kohtulikus
menetluses
osalemine
5. Isiku
Halduskohtumenetlu
esindamine
ses kohtulikuks
halduskohtumene menetluseks
tluses
ettevalmistamine
Halduskohtumenetlu
ses kohtulikus
menetluses
osalemine

20 / 0,5h

80

20 / 0,5h

80

20 / 0,5h

20 / 0,5h

20 / 0,5h

60 ühe
20 / 0,5h
menetlustoimingu kohta

60 ühe
menetlustoimingu kohta

20 / 0,5h

240

240

20 / 0,5h

20 / 0,5h

20 / 0,5h

20 / 0,5h

20 / 0,5h

160, õigusabi
20 / 0,5h
ülekandumisel
40
Hagita asjades 20 / 0,5h
üldjuhul 200,
õigusabi
ülekandumisel
80;
hagimenetluses
ja hagita
hooldusõiguse
asjades 400,
õigusabi
ülekandumisel
280
20 / 0,5h

30 / 0,5h

36 / 0,5h

30/ 0,5h

36/ 0,5h

20 / 0,5h

160, õigusabi
ülekandumisel
40
Hagita asjades
üldjuhul 200,
õigusabi
ülekandumisel
80;
hagimenetluses
ja hagita
hooldusõiguse
asjades 400,
õigusabi
ülekandumisel
280

6. Isiku
esindamine
haldusmenetluses
7. Isiku
esindamine
täitemenetluses
8. Õigusdokumendi
koostamine
9. Isiku muu
õigusnõustamine või
muu esindamine
10. Õigusdokumendi
koostamine

11. Isiku muu
õigusnõustamine või
muu esindamine

Riigi õigusabi
haldusmenetluses

30 / 0,5h

36 / 0,5h

Riigi õigusabi
täitemenetluses

30 / 0,5h

30 / 0,5h

Õigusdokumendi
koostamine, isiku
õigusnõustamine või
muu esindamise teel
riigi õigusabi
osutamine

30 / 0,5h

120

30 / 0,5h

120

30 / 0,5h

120

30 / 0,5h

120

Õigusdokumendi
koostamine, kui
taotluse sisu on
seotud halduskohtuvõi
haldusmenetlusega
Isiku
õigusnõustamine või
muu esindamise teel
riigi õigusabi
osutamine, kui sisu
on seotud
halduskohtu- või
haldusmenetlusega

30 / 0,5h

120

36/ 0,5h

30 / 0,5h

120

36/ 0,5h
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