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Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja  

tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ulatus ja kord  

 

Esindaja tasumäärad rahvusvahelise kaitse menetluses ja sellele järgnevas 

halduskohtumenetluses 

 

Lisa kehtestatakse riigi õigusabi seaduse § 21 lõike 3 alusel ja jõustub kuupäev 

 

I osa. TASU ARVESTAMISE ALUSED, TAOTLUSE KOOSTAMISE JA MAKSMISE 

KORD  

 

Tasu arvestamise põhimõtted  

 

1. Isiku esindamisel halduskohtumenetluses, isiku esindamisel haldusmenetluses, õigusdokumendi 

koostamisel, juhul kui taotluse sisu on seotud rahvusvahelise kaitse menetlusega või isiku muul 

õigusnõustamisel või muul esindamisel, juhul kui taotluse sisu või esindamine on seotud 

rahvusvahelise kaitse menetluse või sellele järgneva halduskohtumenetlusega, määrab kohus riigi 

õigusabi tasu kindlaks käesolevas Lisas toodud korras.  

2. Kõikide, välja arvatud kohtuistungil osalemine, käesolevas Lisas toodud toimingute tasu 

arvestamise minimaalmääraks on 10 (kümme) minutit. Tasu suurendatakse või vähendatakse 

käesolevas Lisas 2 sätestatud juhtudel.  

3. Tasu arvestamine kohtuistungil osalemise eest toimub kohtuistungi protokollis märgitud istungi 

alguse ja lõpu kellaaegade järgi ning lähima pooltunnini ümardamise põhimõttel.  

4. Kui riigi õigusabi osutav advokaat osutab õigusteenust advokaadibüroo kaudu, mille pidaja on 

käibemaksukohustuslane, lisandub riigi õigusabi tasule ja riigi õigusabi osutamisega seonduvatele 

kuludele käibemaks.  

 

Riigi õigusabi tasu suurendamine  

 

5. Kohus võib riigi õigusabi osutanud advokaadi põhjendatud taotluse alusel suurendada tasu kuni 

100% tasumäära ulatuses, kui asi on eriliselt töömahukas.  

 

Riigi õigusabi tasu vähendamine  

 

6. Kohus võib riigi õigusabi osutanud advokaadile väljamaksmisele kuuluvat riigi õigusabi tasu 

vähendada, kui advokaat ei ole oma kohustusi riigi õigusabi osutamisel täitnud nõuetekohase 

hoolsusega.  

 

Taotluse koostamine  

 

7. Riigi õigusabi tasu suuruse ja riigi õigusabi kulude hüvitamise ulatuse kindlaksmääramiseks 

koostab advokaat taotluse riigi õigusabi infosüsteemis.  

 



Tasu ja kulude maksmine  

 

8. Eesti Advokatuuri juhatus maksab riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulud välja riigi õigusabi 

seaduse § 18 lõike 1 kohaselt määratud riigi õigusabi osutajale. Tasu ja kulud makstakse välja 

advokaadi või advokaadibüroo pidaja poolt esitatud arve ja riigi õigusabi infosüsteemis koostatud 

tasuarvestuslehe alusel. Kohtuotsus või määrus, millega riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulud 

kindlaks määrati, tuleb advokaadil teha kättesaadavaks Eesti Advokatuuri juhatusele riigi õigusabi 

infosüsteemis. Kui viimane ei ole võimalik, tuleb edastada Eesti Advokatuuri juhatusele ärakiri 

vastavast kohtuotsusest või määrusest.  

 

II osa. TASUMÄÄRAD  

 

Isiku esindaja tasu esindamisel rahvusvahelise kaitse menetluses ja sellele järgnevas 

halduskohtumenetluses ning tasu muude riigi õigusabi liikide puhul  

 

9. Isiku esindaja tasu esindamisel haldusmenetluses ja õigusdokumendi koostamisel, juhul kui 

taotluse sisu on seotud rahvusvahelise kaitse menetlusega või isiku muul õigusnõustamisel või 

muul esindamisel, juhul kui taotluse sisu või esindamine on seotud rahvusvahelise kaitse 

menetlusega, on 20 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte rohkem kui 400 eurot. 

10. Isiku esindaja tasu haldusasja kohtulikuks menetluseks ettevalmistamise eest on 36 eurot iga 

poole tunni kohta, kuid kokku mitte rohkem kui 200 eurot igas astmes. 

11. Isiku esindaja tasu esindamisel halduskohtumenetluses, juhul kui taotluse sisu on seotud 

rahvusvahelise kaitse menetlusega, on 36 eurot iga poole tunni kohta. 

12. Isiku esindamisel halduskohtumenetluses ei maksta tasu väljakuulutatud kohtuistungi 

ärajäämisel, kui esindajale on istungi mittetoimumisest mõistliku aja jooksul ette teatatud. Muudel 

juhtudel tasustatakse advokaadi poolt kohtuistungi ettevalmistamiseks tehtud töö üldistel alustel.  

13. Isiku esindamisel halduskohtumenetluses, kui esindajal on ühes ja samas asjas rohkem kui üks 

riigi õigusabi saaja, on tasu kohtulikuks menetluseks ettevalmistamise ja istungil osalemise 

tasumääradest kõikide esindatavate eest ühine. Kohus võib advokaadi põhjendatud taotluse alusel, 

hinnates haldusasja töömahukust ja ajakulu põhjendatust, suurendada tasu kohtulikuks 

menetluseks ettevalmistamise eest 25% iga esindatava võrra.  

14. Isiku esindamisel halduskohtumenetluses märgib riigi õigusabi osutanud advokaat pärast 

õigusteenuse osutamise lõpetamist taotlusele kellaajaliselt õigusabi osutamiseks kulunud aja ning 

võtab riigi õigusabi saajalt kinnituse taotlusega tutvumise kohta. Kui advokaat ei saa riigi õigusabi 

saajalt kinnitust taotlusega tutvumise kohta, esitab ta koos taotlusega loetelu tehtud toimingutest 

ning selgituse kinnituse saamise võimatuse kohta. Tasude ja hüvitatavate kulude kindlaksmääraja, 

hinnanud eeltoodu alusel taotlust, määrab kindlaks riigi õigusabi osutamiseks kulutatud 

põhjendatud aja, põhjendatud toimingud ning maksmisele kuuluva tasu ja hüvitamisele kuuluvad 

kulud.  

15. Isiku esindamisel haldusmenetluses märgib riigi õigusabi osutanud advokaat pärast 

õigusteenuse osutamise lõpetamist esitatavale taotlusele kellaajaliselt õigusabi osutamiseks 

kulunud aja. Taotluse menetlemisel otsustab kohus, lähtudes taotlusest ja pöördudes vajadusel 

täiendavate andmete saamiseks haldusmenetlust läbi viinud haldusorgani poole, kas märgitud 

ajakulu on põhjendatud.  

 

Riigi õigusabi osutaja tasu riigi õigusabi osutamise kohta jõudmiseks kulutatud aja eest  

 

16. Kui riigi õigusabi osutamise koht asub advokaadibüroo, mille kaudu advokaat õigusteenust 

osutab, asukohast vähemalt 40 kilomeetri kaugusel, makstakse advokaadi põhjendatud taotlusel 

tema poolt riigi õigusabi osutamise kohta ja tagasi jõudmiseks kulutatud aja eest kokku tasu 

vastavalt advokaadibüroo kaugusele, arvestades ühte suunda:  

1) 15 eurot, kui riigi õigusabi osutamise koht asub 40 kuni 50 kilomeetri kaugusel;  



2) 20 eurot, kui riigi õigusabi osutamise koht asub 51 kuni 100 kilomeetri kaugusel; 

3) 25 eurot, kui riigi õigusabi osutamise koht asub 101 kuni 150 kilomeetri kaugusel;  

4) 30 eurot, kui riigi õigusabi osutamise koht asub 151 kuni 200 kilomeetri kaugusel;  

5) 35 eurot, kui riigi õigusabi osutamise koht asub rohkem kui 201 kilomeetri kaugusel. 

 

17. Kohtueelses menetluses, kohtuvälises menetluses või kohtulikus menetluses kuni 

kohtumenetluseni teises astmes makstakse advokaadi põhjendatud taotlusel tema poolt riigi 

õigusabi osutamise kohta ja tagasi jõudmiseks kulutatud aja eest tasu sõidu kohta punkti 14 alusel, 

kuid mitte rohkem kui 20 eurot, v.a juhul kui õigusabi osutamise koht asub välisriigis või saarel 

või linnas, kus ei ole advokatuuri andmetel registreeritud ühegi advokaadibüroo asukohta, või Ida-

Virumaal või vanglas või kui riigi õigusabi osutatakse täitemenetluses, haldusmenetluses, 

halduskohtumenetluses või Euroopa Inimõiguste Kohtusse pöördumiseks.  

18. Kui advokaat osutab punktis 14 nimetatud asjaoludel riigi õigusabi ühes või mitmes asjas 

mitmele riigi õigusabi saajale, jagatakse punktis 14 nimetatud tasumäär riigi õigusabi saajate 

arvuga ja saadud tulemuse alusel esitatakse taotlus tasu suuruse kindlaksmääramiseks iga riigi 

õigusabi saaja osas eraldi.  

 

III osa. KULUDE HÜVITAMISE ULATUS JA KORD  

 

Kulude hüvitamise ulatus  

 

19. Riigi õigusabi osutamisega seoses hüvitatakse advokaadile või advokaadibüroo pidajale sõidu- 

ja majutuskulud, tõlkekulud ja tõendite esitamisega seotud kulud. Advokaadile või 

advokaadibüroole hüvitatakse üksnes kuludokumentidega tõendatud kulud, kui kohtul, 

uurimisasutusel või prokuratuuril ei ole kulude kandmist võimalik kontrollida elektroonilisel teel.  

 

Sõidu- ja majutuskulude hüvitamine  

 

20. Riigi õigusabi osutanud advokaadi taotluse alusel määrab kohus kindlaks hüvitamisele 

kuuluvad advokaadi või advokaadibüroo pidaja poolt riigi õigusabi osutamisega seoses kantud 

sõidu- ja majutuskulud, kui riigi õigusabi on osutatud linnas või vallas, mis ei hõlma 

advokaadibüroo või selle osakonna, mille kaudu advokaat õigusteenust osutab, asukohta, või 

toimub rahvusvahelise õigusabi raames välisriigis.  

21. Sõidu- ja majutuskulud hüvitatakse avaliku teenistuse seaduses kehtestatud tingimustel 

käesoleva korra punktis 19 sätestatud erisustega.  

22. Punktis 19 nimetatud juhtudel riigi õigusabi osutamisega seoses kantud isikliku või 

advokaadibüroo pidaja sõiduauto kasutamise kulud hüvitatakse advokaadi põhjendatud taotlusel 

summas 0,3 eurot iga läbitud kilomeetri kohta. Kui sõiduauto kasutamise kulud on kantud ühes 

või mitmes asjas, jagatakse hüvitis riigi õigusabi saajate arvuga ja saadud tulemuse alusel 

esitatakse taotlus kulude hüvitamise suuruse kindlaksmääramiseks iga riigi õigusabi saaja osas 

eraldi.  

 

Tõlkekulude hüvitamine  

 

23. Riigi õigusabi osutanud advokaadi taotluse alusel määrab kohus kindlaks hüvitamisele 

kuuluvad advokaadi või advokaadibüroo pidaja poolt riigi õigusabi osutamisega seoses kantud 

kutselise tõlgi teenuse kasutamise kulud.  



24. Eesti keelest teistesse keeltesse tõlkimisega seotud kulutusi, mis tulenevad asjaolust, et 

advokaat ei valda riigi õigusabi osutamiseks piisaval tasemel eesti keelt, ei hüvitata.  

 

Tõendite esitamisega seotud kulude hüvitamine  

 

25. Riigi õigusabi osutanud advokaadi taotluse alusel määrab kohus kindlaks hüvitamisele 

kuuluvad advokaadi või advokaadibüroo pidaja poolt riigi õigusabi osutamisega seoses 

kantud kulud, mis on seotud ametiasutustest ja andmekogudest asjassepuutuvate dokumentide 

ärakirjade, väljavõtete ja muude asjakohaste dokumentide saamisega. 


