SELETUSKIRI
„Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad
ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ulatus ja kord“,
Eesti Advokatuuri juhatuse 7. aprilli 2015. a otsusega kinnitatud muudatuste 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 § 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.
Tasude ja kulude korda muudetakse, 1) kuivõrd advokatuurile riigi õigusabi osutamiseks ja
korraldamiseks 2015. aastal eraldatud riigieelarvelise eraldis ei vasta RÕS § 30 lg 2 nõuetele,
mis kohustab riiki kindlustama piisavad vahendid riigi õigusabi osutamiseks, 2) tuginedes
advokatuuri poolt koostatud 2015. aasta rahaliste vahendite jätkuvuse uuendatud prognoosile,
mis arvestab 2015. aasta esimese kvartali tegelikke tulemusi ning võimalikke arenguid, ning
3) lähtudes advokatuuri juhatuse poolt riigi õigusabi järelevalves tuvastatud ebaühtlusest
tasude jagunemisel riigi õigusabi sisulisel osutamisel ning eelnevalt kehtinud, eeskätt
01.09.2013. aastal jõustunud tasude ja kulude korras osaliselt juba rakendust leidnud,
põhimõtetest (nt koefitsientide järk-järguline kaotamine) ja nende taaskehtestamise
otstarbekusest.
Advokatuuri juhatus jätkab riigi õigusabi aluste ja mahtude, riigieelarvelise eraldise suuruse,
uue eelarveperspektiivi, riigi õigusabi taotluste ning väljamaksete analüüsimist, samuti
vastavaid läbirääkimisi Justiitsministeeriumiga.
3. Tasu arvestamise aluste ja tasumäärade muudatused võrreldes seni kehtinud
põhimõtetega
3.1 Tasu arvestamise põhimõtetes, mille kohaselt on kõigi tasude ja kulude korras toodud
toimingute tasu arvestamise minimaalmääraks pool tundi, muudatusi ei tehta.
3.2 Tasu suurendatakse või vähendatakse tasude ja kulude korras sätestatud juhtudel.
3.2.1 Muudatuste tulemusena kaotatakse kriminaalmenetluses kohaldatav koefitsient.
Kehtivuse kaotavad senise tasude ja kulude korra punktid 3 kuni 9.
3.2.2 Kaotatakse ka riigi õigusabi tasu suurendamisel töötamise eest töölepingu seaduse
tähenduses ööajal või puhkepäevadel, sh riigipühal, kuni 50% tasumäära ulatuses tasu
suurendamise alus. Kehtivuse kaotab senise tasude ja kulude korra punkt 10.
3.2.3 Muutumatuks jääb põhimõte, mille kohaselt kohus, uurimisasutus või prokuratuur võib
riigi õigusabi osutanud advokaadi põhjendatud taotluse alusel suurendada kohtueelses või
kohtuvälises menetluses osalemise tasu ja asja kohtulikuks menetluses ettevalmistamise tasu
ning tasude ja kulude korras eraldi sätestatud alustel tasu kuni 100% tasumäära ulatuses, kui
asi on eriliselt töömahukas.

3.2.4 Samuti säilib alus olukorras, kus advokatuuril ei õnnestu tavapärases korras leida riigi
õigusabi osutamiseks advokaati, advokatuuri kantsleril määrata ühekordselt riigi õigusabi
tasule koefitsient 1,5.
3.3 Kaotatakse tasu riigi õigusabi osutaja riigi õigusabi osutamise kohta jõudmiseks kulutatud
aja eest. Kehtivuse kaotavad senise tasude ja kulude korra punktid 47 kuni 48.
4. Muudatuste jõustumine
Muudatused jõustuvad 01. mail 2015. a.

Tallinnas, 07. aprillil 2015. 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
kohtulikuks

20 / 0,5h

2. Kannatanu või
tsiviilkostja
esindamine
kriminaalasja
kohtueelses
menetluses ja

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

kohtus

3. Isiku
kaitsmine
väärteoasja
kohtuvälises
menetluses ja
kohtus

4. Isiku
esindamine
tsiviilasja
kohtuvälises
menetluses ja
kohtus

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

20 / 0,5h

80

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

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

Tallinnas, 29. septembril 2014. a.

