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1. peatükk
ÜLDSÄTTED 

§ 1. Seaduse reguleerimisala

 Seadus näeb ette riigi poolt tagatava õigusabi liigid ning sellise õigusabi saamise tingimused ja korra.

§ 2. Seaduse eesmärk

 Seaduse eesmärk on tagada kõigile isikutele asjatundliku ja usaldusväärse õigusteenuse õigeaegne ja piisav
kättesaadavus.

§ 3. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

 Seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53,
336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

§ 4. Riigi õigusabi

 (1) Riigi õigusabi on füüsilisele või juriidilisele isikule riigi kulul õigusteenuse osutamine käesolevas seaduses
sätestatud alustel ja korras.

 (2) Riigi õigusabi käesoleva seaduse alusel antakse füüsilisele või juriidilisele isikule seoses menetlusega Eesti
kohtus või haldusorganis või muul viisil nende õiguste kaitsel, mille üle otsustamine on Eesti kohtu pädevuses,
kui käesoleva seaduse 7. peatükis ei ole ette nähtud teisiti.

 (3) Riigi õigusabi liigid on:
 1) määratud kaitse kriminaalmenetluses;
 2) isiku esindamine kriminaalasja kohtueelses menetluses ja kohtus;
 3) isiku kaitsmine väärteoasja kohtuvälises menetluses ja kohtus;
 4) isiku esindamine tsiviilasja kohtueelses menetluses ja kohtus;
 5) isiku esindamine halduskohtumenetluses;
 6) isiku esindamine haldusmenetluses;
 7) isiku esindamine täitemenetluses;
 8) õigusdokumendi koostamine;
 9) isiku muu õigusnõustamine või muu esindamine.

§ 5. Riigi õigusabi osutaja

 (1) Riigi õigusabi osutab advokaat advokatuuriseaduse (RT I 2001, 36, 201; 102, 676; 2002, 57, 357; 2003, 4,
22; 2004, 30, 208) alusel, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

 (2) Advokaadibüroo pidaja tagab riigi õigusabi vajajatele advokaadibüroo tööajal selgituste andmise käesolevas
seaduses ettenähtud riigi õigusabi saamise aluste ja korra kohta ilma selle eest tasu võtmata.
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RIIGI ÕIGUSABI ANDMISE ALUSED JA VIISID 

§ 6. Riigi õigusabi saama õigustatud isik

 (1) Riigi õigusabi võib saada füüsiline isik, kes oma majandusliku seisundi tõttu ei suuda õigusabi vajamise
ajal tasuda asjatundliku õigusteenuse eest või suudab seda teha üksnes osaliselt või osamaksetena või kelle
majanduslik seisund ei võimalda pärast õigusteenuse eest tasumist lihtsat toimetulekut.

 (2) Kriminaalmenetluses saab riigi õigusabi, oma majanduslikust seisundist sõltumata, füüsilisest isikust
kahtlustatav või süüdistatav, kes ei ole kaitsjat valinud kokkuleppel ja kelle kriminaalasjas on kaitsja osavõtt
seaduse järgi kohustuslik või kes taotleb kaitsja osavõttu. Väärteoasja kohtumenetluses saab riigi õigusabi,
oma majanduslikust seisundist sõltumata, füüsilisest isikust menetlusalune isik, kes ei ole kaitsjat valinud
kokkuleppel ja kelle väärteoasjas on kaitsja osavõtt seaduse järgi kohustuslik.

 (3) Riigi õigusabi võib käesolevas seaduses ettenähtud alustel ja korras oma põhikirjaliste eesmärkide
saavutamiseks saada tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud või sellega
võrdsustatud ning maksejõuetu mittetulundusühing või sihtasutus, kes taotleb riigi õigusabi keskkonnakaitse
või tarbijakaitse valdkonnas või riigi õigusabi andmiseks esineb muu ülekaalukas avalik huvi paljude inimeste
seadusega kaitstud õiguste võimaliku kahjustamise vältimiseks.

 (4) Kriminaalmenetluses saab kahtlustatavana või süüdistatavana riigi õigusabi maksejõuetu juriidiline isik, kes
ei ole kaitsjat valinud kokkuleppel ja kelle kriminaalasjas on kaitsja osavõtt seaduse järgi kohustuslik või kes
taotleb kaitsja osavõttu. Väärteoasja kohtumenetluses saab menetlusaluse isikuna riigi õigusabi maksejõuetu
juriidiline isik, kes ei ole kaitsjat valinud kokkuleppel ja kelle väärteoasjas on kaitsja osavõtt seaduse järgi
kohustuslik.

§ 7. Riigi õigusabi andmisest keeldumise alused

 (1) Riigi õigusabi ei anta, kui:
 1) taotleja on ise võimeline kaitsma oma õigusi;
 2) taotlejal ei saa olla õigust, mille kaitsmiseks ta õigusabi taotleb;
 3) taotlejal on võimalik kulud õigusteenusele kanda oma olemasoleva ja suuremate raskusteta müüdava vara
arvel, välja arvatud käesoleva seaduse § 14 lõikes 2 nimetatud vara;
 4) kulud õigusteenusele ei ületa eeldatavasti taotleja kahekordset keskmist ühe kuu sissetulekut, mis on
arvutatud taotluse esitamisele eelnenud nelja kuu keskmise kuusissetuleku alusel ning millest on maha arvatud
maksud ja sundkindlustuse maksed ning seadusest tulenevate ülalpidamiskohustuste täitmiseks ettenähtud
summa;
 5) asjaoludest tulenevalt on taotleja võimalus oma õiguse kaitseks ilmselt vähene;
 6) seda taotletakse moraalse kahju hüvitamise nõude esitamiseks ja asja suhtes ei esine tungivat avalikku huvi;
 7) vaidlus on seotud taotleja ettevõtlusega ega kahjusta tema ettevõtlusega mitteseotud õigusi;
 8) seda taotletakse kaubamärgi, patendi, kasuliku mudeli, tööstusnäidise või mikrolülituse topoloogia või muus
vormis intellektuaalse omandi kaitsmiseks, välja arvatud autoriõiguse seadusest (RT 1992, 49, 615; RT I 2000,
16, 109; 78, 497; 2001, 50, 289; 56, 335; 2002, 53, 336; 63, 387; 90, 521; 92, 527; 2004, 18, 131; 30, 208)
tulenevad õigused;
 9) seda taotletakse asjas, milles taotlejal on ilmne ühine huvi isikuga, kellel ei ole õigust riigi õigusabi saada;
 10) seda taotletakse taotlejale üleantud õiguse kaitsmiseks ja on alust arvata, et õigus on taotlejale üleantud riigi
õigusabi saamiseks;
 11) õigusteenuse osutamine on taotlejale tagatud õigusabikulude kindlustuslepingu või sundkindlustuse alusel;
 12) taotlejale asjast võimalik tulenev kasu on ebamõistlikult väike, võrreldes riigi eeldatavate kuludega
õigusabile.

 (2) Riigi õigusabi andmisest ei või käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud alusel keelduda, kui õigusabi
taotletakse käesoleva seaduse § 6 lõikes 2 nimetatud juhul. Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 1, 2, 5–10
või 12 alusel ei või riigi õigusabi andmisest keelduda, kui õigusabi taotletakse käesoleva seaduse § 6 lõikes 4
nimetatud juhul.

 (3) Riigi õigusabi võib anda käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 sätestatud piiranguta, kui advokaadi abi on
asja õigeks lahendamiseks ilmselt vajalik poolte võrdsuse tagamiseks või arvestades asja keerukust.

§ 8. Riigi õigusabi andmise viisid

 Riigi õigusabi antakse ühel järgneval viisil:
 1) õigusabi andmine kohustuseta hüvitada riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulud;
 2) õigusabi andmine kohustusega ühekordse maksena täielikult või osaliselt hüvitada riigi õigusabi tasu ja riigi
õigusabi kulud;
 3) õigusabi andmine kohustusega osamaksetena täielikult või osaliselt hüvitada riigi õigusabi tasu ja riigi
õigusabi kulud.
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RIIGI ÕIGUSABI ANDMISE OTSUSTAMINE 

§ 9. Riigi õigusabi taotlus

 (1) Riigi õigusabi andmine otsustatakse isiku taotluse alusel.

 (2) Riigi õigusabi taotluse esitamise eest tasutakse riigilõivu vastavalt riigilõivuseaduse (RT I 1997, 80, 1344;
2001, 55, 331; 53, 310; 56, 332; 64, 367; 65, 377; 85, 512; 88, 531; 91, 543; 93, 565; 2002, 1, 1; 18, 97; 23, 131;
24, 135; 27, 151 ja 153; 30, 178; 35, 214; 44, 281; 47, 297; 51, 316; 57, 358; 58, 361; 61, 375; 62, 377; 90, 519;
102, 599; 105, 610; 2003, 4, 20; 13, 68; 15, 84 ja 85; 20, 118; 21, 128; 23, 146; 25, 153 ja 154; 26, 156 ja 160;
30, õiend; 51, 352; 66, 449; 68, 461; 71, 471; 78, 527; 79, 530; 81, 545; 88, 589 ja 591; 2004, 2, 7; 6, 31; 9, 52
ja 53; 14, 91 ja 92; 18, 131 ja 132; 20, 141; 24, 165; 25, 170; 26, 173; 27, 177; 28, 189; 30, 205 ja 208; 32, 226
ja 228; 34, 236; 36, 251; 38, 257 ja 258; 45, 315 ja 317) § 37 lõikele 8, kui riigi õigusabi taotletakse väljaspool
kohtumenetlust ning isik ei taotle riigi õigusabi kriminaalmenetluses kahtlustatavana.

§ 10. Riigi õigusabi taotluse esitamine

 (1) Taotlus riigi õigusabi saamiseks tsiviil-, haldus- või väärteoasjas menetlusosalisena kohtumenetluses
esitatakse kohtule, kes asja menetleb või kelle pädevuses oleks asja menetleda.

 (2) Kui taotleja soovib riigi õigusabi hagiavalduse, hagita menetluses avalduse või halduskohtumenetluses või
väärteoasja menetluses kaebuse koostamiseks, esitab ta taotluse kohtule, kelle pädevusse kuulub hagi, hagita
menetluse avalduse või kaebuse läbivaatamine.

 (3) Taotlus riigi õigusabi saamiseks esindamisena tsiviilasja kohtueelses menetluses, haldusmenetluses või
väärteoasja kohtuvälises menetluses, õigusdokumendi koostamisena või muu õigusalase nõustamise või
esindamisena esitatakse taotleja elu- või asukohajärgsele või õigusteenuse osutamise eeldatava koha järgsele
maa- või linnakohtule. Kui riigi õigusabi taotlejal ei ole Eestis elukohta, võib ta taotluse esitada ka maa- või
linnakohtule, kelle tööpiirkonnas ta viibib.

 (4) Kui kaitsja osavõtt kogu kriminaalmenetlusest ei ole kohustuslik ja kahtlustatav ei ole endale kaitsjat
valinud, kuid soovib kaitsja osavõttu, esitab ta taotluse riigi õigusabi saamiseks uurimisasutusele või
prokuratuurile.

 (5) Kui isik taotleb riigi õigusabi kriminaalmenetluses kannatanuna või tsiviilkostjana, otsustab temale riigi
õigusabi osutamise asja menetlev kohus või kriminaalasja kohtueelses menetluses maa- või linnakohus, kelle
pädevuses oleks kriminaalasja menetleda.

 (6) Taotlus riigi õigusabi saamiseks esindamisena täitemenetluses esitatakse kohtule, kelle pädevuses oleks
menetleda kaebust täitemenetlust läbi viiva kohtutäituri tegevuse peale.

 (7) Kui taotlus on esitatud kohtule, kelle pädevuses ei ole antud juhul riigi õigusabi andmise otsustamine,
edastab kohus viivitamata taotluse vastavalt kuuluvusele, teatades sellest taotlejale.

§ 11. Riigi õigusabi andmine kaitsja kohustuslikkuse korral

 (1) Füüsilisest isikust kahtlustatav, kelle kriminaalasjas on kaitsja osavõtt kriminaalmenetluse seadustiku (RT I
2003, 27, 166; 83, 598; 88, 590; 2004, 46, 329) § 45 järgi kohustuslik ja kes ei ole kaitsjat valinud kokkuleppel,
ei pea taotlust riigi õigusabi saamiseks selles kriminaalasjas esitama.

 (2) Väärteoasja kohtumenetluses ei pea taotlust riigi õigusabi saamiseks esitama menetlusalune füüsiline isik,
kelle väärteoasjas on väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313; 110, 654; 2003, 26, 156; 83, 557; 88,
590; 2004, 46, 329) § 19 lõike 3 kohaselt kaitsja osavõtt kohustuslik ja kes ei ole kaitsjat valinud kokkuleppel.

§ 12. Taotluse vorm ja taotluses sisalduvad andmed

 (1) Riigi õigusabi saamiseks esitatavas taotluses märgitakse:
 1) taotleja nimi, aadress ja sidevahendite numbrid, isikukood või selle puudumisel sünniaeg või juriidilisest
isikust taotleja registrikood;
 2) probleemi kirjeldus, mille lahendamiseks riigi õigusabi taotletakse;
 3) millist käesoleva seaduse § 4 lõikes 3 või §-s 34 nimetatud liiki riigi õigusabi taotletakse;
 4) põhjendus, miks riigi õigusabi saamine on vajalik taotleja õiguste kaitseks;
 5) milline on asjast taotlejale võimalik tulenev kasu;
 6) riigi õigusabi osutaja nimi, kellelt soovitakse õigusteenust saada, kui taotlejal on advokaadi nõusolek temale
antud asjas riigi õigusabi osutamise kohta;
 7) millises keeles on ta võimeline riigi õigusabi osutajaga suhtlema;
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 8) andmed riigilõivu tasumise kohta, kui taotleja on käesoleva seaduse § 9 lõike 2 kohaselt kohustatud tasuma
riigilõivu;
 9) muud asjakohased andmed.

 (2) Kui taotlus on esitatud väljaspool kohtumenetlust ja taotlusest ei selgu, millist käesoleva seaduse § 4
lõikes 3 nimetatud liiki riigi õigusabi taotletakse, loetakse taotlus esitatuks riigi õigusabi saamiseks isiku muu
õigusalase nõustamisena.

 (3) Riigi õigusabi saamiseks esitatakse taotlus kirjalikult eesti keeles. Taotluse esitamise lihtsustamiseks
töötab Justiitsministeerium välja taotluse näidisvormi, mis peab olema igaühele vabalt kättesaadav
Justiitsministeeriumi veebilehel ning igas kohtus ja advokaadibüroos.

 (4) Kriminaalmenetluses füüsilisest isikust kahtlustatava esitatud taotlus kaitsja määramiseks peab sisaldama
vähemalt käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 7 nimetatud andmeid ning osundust kriminaalasjale, milles
kaitsja osalemist soovitakse.

 (5) Kui taotlus või sellele lisatud dokumendid ei ole esitatud eesti keeles, korraldab taotluse menetleja vajaduse
korral dokumendi tõlkimise. Riigi õigusabi taotluse rahuldamata jätmise korral mõistetakse dokumentide
tõlkimise kulud taotlejalt välja ning riigi õigusabi andmisel võetakse tõlkimise kulud arvesse riigi õigusabi saaja
hüvitamiskohustuse kindlaksmääramisel.

§ 13. Taotlusele lisatavad dokumendid

 (1) Riigi õigusabi saamise taotlusele lisab füüsilisest isikust taotleja enda allkirjastatud nõuetekohase teatise
oma majandusliku seisundi kohta ning võimaluse korral ka muud tõendid, mis seda seisundit iseloomustavad.
Teatist oma majandusliku seisundi kohta ei pea lisama kriminaalmenetluses kahtlustatav, kes taotleb endale
kaitsja määramist.

 (2) Isik, kelle elukoht ei ole Eestis, lisab taotlusele elukohariigi pädeva asutuse teatise tema ja tema
perekonnaliikmete kolme viimase aasta sissetuleku kohta. Kui teatist ei ole taotlejast sõltumatutel põhjustel
võimalik esitada, võib riigi õigusabi andmise otsustada ilma teatiseta.

 (3) Riigi õigusabi taotleja majanduslikku seisundit käsitlev teatis esitatakse kirjalikult eesti keeles. Kui teatis ei
ole esitatud eesti keeles, korraldatakse vajaduse korral selle tõlkimine käesoleva seaduse § 12 lõike 5 kohaselt.

 (4) Taotleja majandusliku seisundi teatises sisalduvate andmete loetelu kehtestab justiitsminister määrusega.
Teatise esitamise lihtsustamiseks töötab Justiitsministeerium välja taotleja majandusliku seisundi teatise
näidisvormi, mis peab olema igaühele vabalt kättesaadav Justiitsministeeriumi veebilehel ning igas kohtus ja
advokaadibüroos.

 (5) Juriidilisest isikust taotleja lisab riigi õigusabi taotlusele seaduse nõuetele vastava registrile esitatud
asutamislepingu või asutamisotsuse ja registreeritud põhikirja koopia, registrikaardi koopia ning eelmise
majandusaasta aruande kinnitatud ärakirja.

 (6) Kui riigi õigusabi taotlejal on advokaadi nõusolek temale antud asjas riigi õigusabi osutamise kohta ning
taotleja soovib sellelt advokaadilt õigusteenust saada, lisatakse taotlusele advokaadi nõusoleku kinnitus või
esitatakse taotlus vastava advokaadibüroo kaudu.

§ 14. Taotleja majandusliku seisundi hindamine

 (1) Taotleja majanduslikku seisundit hinnates arvestatakse tema vara ja sissetulekut ning temaga koos elavate
perekonnaliikmete vara ja nende sissetulekuid, tema ülalpidamisel olevate isikute arvu, eluasemele tehtavaid
mõistlikke kulutusi ning muid tähendust omavaid asjaolusid.

 (2) Taotleja majanduslikku seisundit hinnates ei arvestata taotlejale kuuluvat vara, millele seaduse
kohaselt ei saa sissenõuet pöörata. Samuti ei arvestata taotlejale kuuluvat ning tema ja temaga koos elavate
perekonnaliikmete igapäevakasutuses olevat eluaset ega vajalikku sõiduvahendit, kui nende arv ja väärtus on
õiglases suhtes perekonna suuruse, sõiduvajaduse ning sissetulekuga.

 (3) Kui taotleja taotleb riigi õigusabi temaga koos elava perekonnaliikme vastu nõude esitamiseks, ei arvestata
taotleja majandusliku seisundi hindamisel selle perekonnaliikme sissetulekut ega temale kuuluvat vara.

 (4) Maksu- ja Tolliamet esitab kohtu nõudmisel teatise riigi õigusabi taotleja ja tema perekonnaliikmete viimase
aasta sissetuleku kohta või sissetulekuandmete puudumise kohta. Teatise vormi kehtestab rahandusminister
määrusega.

 (5) Kohus võib riigi õigusabi taotlejalt või teistelt isikutelt või asutustelt, sealhulgas krediidiasutustelt, nõuda
teavet taotleja ja temaga koos elavate perekonnaliikmete majandusliku seisundi või maksevõime kohta.
Järelepärimisele tuleb vastata kohtu määratud tähtaja jooksul.
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§ 15. Riigi õigusabi andmise otsustamine

 (1) Kohtumenetluse käigus esitatud taotluse riigi õigusabi saamiseks lahendab asja menetlev kohus määrusega
kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras.

 (2) Maa- või linnakohus otsustab väljaspool kohtumenetlust esitatud taotluse alusel riigi õigusabi andmise ühel
käesoleva seaduse §-s 8 ettenähtud viisil tsiviilkohtumenetluse seadustikus (RT I 1998, 43–45, 666; 108/109,
1783; 1999, 16, 271; 31, 425; 2000, 51, 319; 55, 365; 2001, 21, 113; 34, 186; 53, 313; 93, 565; 2002, 29,
174; 50, 313; 53, 336; 64, 390; 92, 529; 2003, 13, 64 ja 67; 23, 140; 2004, 30, 208; 46, 329) sätestatud hagita
menetluse korras. Kohtus võib riigi õigusabi küsimusi otsustada kohtunikuabi.

 (3) Riigi õigusabi andmise kahtlustatavale või süüdistatavale kriminaalmenetluses otsustab uurimisasutus
või prokuratuur, tehes selle kohta määruse. Kaitsja määramisel kriminaalmenetluses kõigil juhtudel ja
väärteomenetluses juhul, kui kaitsja osavõtt on kohustuslik, antakse taotlejale riigi õigusabi käesoleva seaduse
§-s 8 ettenähtud viisi määratlemata ning riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulude hüvitamine toimub
kriminaalmenetluse seadustikus ettenähtud korras.

 (4) Vajaduse korral määrab kohus, prokuratuur või uurimisasutus riigi õigusabi osutamiseks tähtaja.

 (5) Riigi õigusabi andmise otsuses või määruses määratakse kindlaks käesoleva seaduse § 8 kohane riigi
õigusabi andmise viis, riigi õigusabi saaja hüvitamiskohustus vastavalt §-le 16 ja riigi õigusabi osutav advokaat
vastavalt §-le 18. Otsuse või määruse ärakiri saadetakse Rahandusministeeriumile või rahandusministri
määratud Rahandusministeeriumi valitsemisala asutusele.

 (6) Uurimisasutus ja prokuratuur esitavad iga aasta 1. aprilliks justiitsministrile aruande eelmisel kalendriaastal
riigi õigusabi andmise kohta. Aruande vormi kinnitab justiitsminister määrusega.

§ 16. Riigi õigusabi saaja hüvitamiskohustuse kindlaksmääramine

 (1) Isikule riigi õigusabi andmise korral kohustusega osaliselt või täielikult hüvitada riigi õigusabi tasu ja riigi
õigusabi kulud, määratakse tema hüvitamiskohustus kindlaks proportsioonina või võimaluse korral konkreetses
summas ja otsustatakse, kas hüvitamine toimub ühekordse maksena või osamaksetena.

 (2) Riigi õigusabi saaja hüvitamiskohustuse ulatuse ja hüvitamise korra määrab kohus kindlaks käesoleva
seaduse § 14 lõigetes 1–3 või § 13 lõikes 5 nimetatud asjaolude põhjal, arvestades asja olemust, taotletava riigi
õigusabi liiki ning riigi õigusabi osutamise eeldatavat aega.

 (3) Kui isikule antakse riigi õigusabi kohustusega hüvitada riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulud ühekordse
maksena, määrab kohus võimaluse korral kindlaks ka hüvitamise tähtpäeva.

 (4) Kui isikule antakse riigi õigusabi kohustusega hüvitada riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulud
osamaksetena, määrab kohus võimaluse korral kindlaks ka osamaksete suuruse ja nende tasumise tähtpäevad.

 (5) Riigi õigusabi andmisel kohustusega ühekordse maksena või osamaksetena täielikult või osaliselt hüvitada
riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulud võib kohus riigi õigusabi saajat kohustada tasuma ettemaksu tema
hüvitamiskohustuse täielikuks või osaliseks täitmiseks. Ettemaksu tasumata jätmise korral isikule riigi õigusabi
ei anta.

§ 17. Riigi õigusabi jätkuvus

 (1) Riigi õigusabi saanud isiku õigus riigi õigusabile säilib asja ülekandumisel mõneks teiseks käesoleva
seaduse § 4 lõikes 3 ettenähtud riigi õigusabi liigiks ning varasemalt määratud advokaat jätkab isikule riigi
õigusabi osutamist, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 ettenähtud juhul. Riigi õigusabi andmise
otsustanud kohus, uurimisasutus või prokuratuur võib riigi õigusabi osutava advokaadi taotluse alusel või oma
algatusel igal ajal käesolevas seaduses ettenähtud korras uuesti hinnata, kas jätkuvalt esinevad käesolevas
seaduses ettenähtud alused taotlejale riigi õigusabi andmiseks ning riigi õigusabi andmise aluste äralangemise
korral lõpetada isikule riigi õigusabi andmine.

 (2) Kui isikule on antud riigi õigusabi kriminaalmenetluses ja kriminaalmenetlus lõpetatakse asjas kuriteo
tunnuste puudumise tõttu, alustades selle asemel väärteomenetlust, peab isik riigi õigusabi edasiseks saamiseks
esitama kümne päeva jooksul käesolevas seaduses ettenähtud korras taotluse riigi õigusabi saamiseks käesoleva
seaduse § 10 lõike 3 kohaselt. Kuni kohtu poolt isiku taotluse lahendamiseni jätkab varem määratud advokaat
isikule riigi õigusabi osutamist selles asjas.

 (3) Kohtumenetluses menetlusosalisena riigi õigusabi saanud isiku õigus riigi õigusabile laieneb ka samas asjas
tehtud kohtulahendi edasikaebamise või sundtäitmise menetlusele.
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 (4) Asja menetlev kohus või kohus, kelle pädevuses oleks menetleda kaebust täitemenetlust läbi viiva
kohtutäituri tegevuse peale, võib oma algatusel igas menetlusstaadiumis käesolevas seaduses ettenähtud korras
uuesti hinnata, kas jätkuvalt esinevad käesolevas seaduses ettenähtud alused taotlejale riigi õigusabi andmiseks
ning riigi õigusabi andmise aluste äralangemise korral lõpetada isikule riigi õigusabi andmine.

 (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 4 ettenähtud uue hindamise korral on kohtul õigus vajaduse korral
nõuda riigi õigusabi saajalt uue teatise esitamist oma majandusliku seisundi kohta ning küsida andmeid riigi
õigusabi saaja või tema perekonnaliikmete majandusliku seisundi või maksevõime kohta Maksu- ja Tolliametilt,
krediidiasutustelt ja muudelt isikutelt või asutustelt.

 (6) Käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 4 alusel riigi õigusabi andmise lõpetamise korral vabaneb riigi õigusabi
osutanud advokaat õigusabi andmise kohustusest ning kohus määrab advokaadi taotluse alusel kindlaks temale
riigi õigusabi tasu suuruse ja riigi õigusabi kulude hüvitamise ulatuse. Samaaegselt määrab kohus käesoleva
seaduse §-s 25 ettenähtud korras kindlaks riigi õigusabi saaja kohustuse hüvitada riigile täielikult või osaliselt
advokaadile makstav summa.

§ 18. Riigi õigusabi osutaja määramine

 (1) Kui riigi õigusabi saajal on advokaadi nõusolek temale antud asjas riigi õigusabi osutamise kohta, määrab
kohus, prokuratuur või uurimisasutus riigi õigusabi osutajaks vastava advokaadi ja saadab otsuse või määruse
teadmiseks Eesti Advokatuurile (edaspidi advokatuur).

 (2) Kui riigi õigusabi saajal ei ole advokaadi nõusolekut temale antud asjas riigi õigusabi osutamise kohta,
määrab kohus, prokuratuur või uurimisasutus riigi õigusabi osutajaks sellega nõus oleva advokaadi või
advokaadi, kelle nimetab advokatuur. Kui kohus, prokuratuur või uurimisasutus määrab riigi õigusabi osutajaks
advokaadi, kelle nõusolekut on ta ise küsinud, saadab ta otsuse või määruse teadmiseks advokatuurile.

 (3) Advokatuur nimetab käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul riigi õigusabi osutava advokaadi
viivitamata pärast kohtult, prokuratuurilt või uurimisasutuselt taotluse saamist.

§ 19. Advokaadi keeldumine riigi õigusabi osutamisest

 (1) Advokaat ei või keelduda isikule riigi õigusabi osutamisest ega lõpetada isikule õigusteenuse osutamist enne
asja lõplikku lahendamist.

 (2) Advokaat ei või isikule riigi õigusabi osutada ning ta on kohustatud õigusteenuse osutamisest keelduma
või alustatud õigusteenuse osutamise viivitamata lõpetama advokatuuriseaduse § 44 lõikes 4 nimetatud asjaolu
esinemisel ning samuti juhul, kui tema enda või tema abikaasa või lähedase sugulase või tema abikaasa lähedase
sugulase huvid samas asjas on vastuolus riigi õigusabi saaja huvidega.

 (3) Advokaat võib riigi õigusabi osutamise lõpetada advokatuuriseaduse § 44 lõikes 5 ettenähtud alusel
või juhul, kui ta on advokatuuriseaduse § 45 lõikes 5 ettenähtud korras vabastatud kutsesaladuse hoidmise
kohustusest.

 (4) Kui advokaat lõpetab õigusteenuse osutamise käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel ning ta neist õigusteenuse
osutamist välistavatest asjaoludest õigusteenuse osutamise alustamisel teadis või pidi teadma, siis osutatud riigi
õigusabi eest temale tasu ei maksta.

 (5) Kui advokaat lõpetab õigusteenuse osutamise käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel, makstakse talle riigi
õigusabi osutamise eest tasu tehtud töö järgi. See tasu arvatakse riigi õigusabi saaja hüvitamiskohustuse hulka.
Käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel lõpetatud õigusteenuse osutamisega seotud riigi õigusabi tasu ja riigi
õigusabi kulude hüvitamisest riigi õigusabi saajat ei vabastata.

§ 20. Riigi õigusabi osutaja vahetamine

 (1) Riigi õigusabi osutava advokaadi ja riigi õigusabi saaja kokkuleppel võib isikule antud asjas õigusteenust
osutama asuda teine advokaat, kes on nõus temale riigi õigusabi osutamise kohustuse ülekandmisega. Sellisel
juhul otsustab kohus endisele riigi õigusabi osutajale hüvitatava riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulude
suuruse.

 (2) Kui riigi õigusabi osutajal ei ole võimalik seadusest tulenevalt jätkata riigi õigusabi saajale õigusteenuse
osutamist, esitab ta kohtule, prokuratuurile või uurimisasutusele taotluse uue riigi õigusabi osutaja määramiseks.
Uus riigi õigusabi osutaja määratakse taotluse alusel käesoleva seaduse §-s 18 ettenähtud korras.

 (3) Riigi õigusabi osutava advokaadi advokatuurist väljaarvamise või väljaheitmise või tema kutsetegevuse
peatamise või advokaadi surma korral määrab kohus, prokuratuur või uurimisasutus senise riigi õigusabi osutaja
või riigi õigusabi saaja taotluse alusel või omal algatusel uue riigi õigusabi osutaja käesoleva seaduse §-s 18
ettenähtud korras.

 (4) Riigi õigusabi osutaja vahetamisel jätkab uus riigi õigusabi osutaja isikule õigusteenuse osutamist sealt,
kust see senisel riigi õigusabi osutajal pooleli jäi. Senisele riigi õigusabi osutajale makstakse riigi õigusabi tasu
vastavalt tehtud tööle ning hüvitatakse tema kantud riigi õigusabi kulud.
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4. peatükk
ADVOKAADILE RIIGI ÕIGUSABI TASU MAKSMINE

JA RIIGI ÕIGUSABI KULUDE HÜVITAMINE 

§ 21. Riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulud

 (1) Riigi õigusabi tasu on advokaadile riigi õigusabi osutamise eest makstav tasu.

 (2) Riigi õigusabi kulud on vajalikud kulud, mida advokaat või advokaadibüroo pidaja on kandnud seoses
advokaadi poolt riigi õigusabi osutamisega.

 (3) Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise korra ja tasumäärad ning riigi
õigusabi kulude hüvitamise ulatuse ja korra kehtestab justiitsminister määrusega, kuulanud eelnevalt ära
advokatuuri juhatuse seisukoha.

 (4) Riigi õigusabi osutamise suhtes ei kohaldu advokatuuriseaduse § 45 lõikes 1 ettenähtud advokaadi poole
pöördumise ning õigusteenuse eest makstud tasu suuruse konfidentsiaalsuse nõue.

§ 22. Riigi õigusabi tasu suuruse ja riigi õigusabi kulude hüvitamise ulatuse kindlaksmääramine

 (1) Riigi õigusabi andmise otsustanud kohus, uurimisasutus või prokuratuur määrab riigi õigusabi tasu suuruse
ja riigi õigusabi kulude hüvitamise ulatuse kindlaks pärast õigusteenuse osutamise lõpetamist advokaadi
esitatava taotluse alusel.

 (2) Riigi õigusabi tasu suuruse ja riigi õigusabi kulude hüvitamise ulatuse kindlaksmääramiseks esitab advokaat
riigi õigusabi andmise otsustanud kohtule, uurimisasutusele või prokuratuurile taotluse, milles märgib riigi
õigusabi osutamiseks kulutatud aja ning esitab ülevaatliku selgituse riigi õigusabi osutamisel tehtud tööst ning
õigusteenuse osutamisel kantud vajalikest kuludest. Taotlusele lisatakse advokaadi või advokaadibüroo pidaja
poolt kulude kandmist tõendavad dokumendid üksnes siis, kui kohtul, uurimisasutusel või prokuratuuril ei ole
võimalik kulude kandmist kontrollida elektroonilisel teel.

 (3) Riigi õigusabi tasu suuruse ja riigi õigusabi kulude hüvitamise ulatuse kindlaksmääramiseks võib kohus,
uurimisasutus või prokuratuur nõuda advokaadilt lisaselgitusi või -dokumente.

 (4) Riigi õigusabi osutav advokaat võib käesolevas paragrahvis ettenähtud korras esitada riigi õigusabi andmise
otsustanud kohtule, uurimisasutusele või prokuratuurile taotluse riigi õigusabi tasu suuruse ja riigi õigusabi
kulude hüvitamise ulatuse vastavalt tehtud tööle osaliseks kindlaksmääramiseks enne õigusteenuse osutamise
lõpetamist, kui tema poolt riigi õigusabi saajale õigusteenuse osutamise algusest on möödunud vähemalt üks
kuu. Uue taotluse võib esitada mitte varem kui ühe kuu möödumisel, arvates eelmise taotluse esitamisest.

§ 23. Riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulude kindlaksmääramise kord

 (1) Kohtumenetluse käigus riigi õigusabi andmisel määrab asja menetlev kohus riigi õigusabi tasu ja
riigi õigusabi kulud kindlaks asjas tehtud kohtuotsuse või menetlust lõpetavas määruses või jätab need
kindlaksmääramiseks tsiviilkohtumenetluse seadustikus ettenähtud menetluskulude kindlaksmääramise korda
järgides.

 (2) Väljaspool kohtumenetlust määrab maa- või linnakohus või halduskohus riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi
kulud kindlaks tsiviilkohtumenetluse seadustikus ettenähtud menetluskulude kindlaksmääramise korda järgides.

 (3) Uurimisasutus või prokuratuur määrab riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulud kindlaks
kriminaalmenetluse seadustikus ettenähtud korda järgides.

§ 24. Riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulude väljamaksmine

 (1) Kohtulahendi, uurimisasutuse või prokuratuuri määruse alusel riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulude
väljamaksmist riigi õigusabi osutanud advokaadile korraldab advokatuur.

 (2) Advokaat ei või nõuda riigi õigusabi osutamise eest tasu isikult, kellele ta asjas õigusteenust osutas.

5. peatükk
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RIIGI ÕIGUSABI TASU JA RIIGI
ÕIGUSABI KULUDE HÜVITAMINE 

§ 25. Riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulude hüvitamine

 (1) Samaaegselt käesoleva seaduse § 22 lõikes 1 ettenähtud advokaadile makstava riigi õigusabi tasu suuruse
ja riigi õigusabi kulude advokaadile hüvitamise ulatuse kindlaksmääramisega määrab kohus käesoleva seaduse
§-s 23 ettenähtud korda järgides kindlaks riigi õigusabi saaja kohustuse hüvitada riigile täielikult või osaliselt
advokaadile makstav summa. Kui advokaadile makstava riigi õigusabi tasu suurus ja temale hüvitatavate
riigi õigusabi kulude ulatus määrati osaliselt kindlaks käesoleva seaduse § 22 lõikes 4 ettenähtud korras,
võetakse ka nimetatud varasemalt makstud summad arvesse riigi õigusabi saaja hüvitamiskohustuse ulatuse
kindlaksmääramisel pärast õigusteenuse osutamise lõpetamist.

 (2) Riigi õigusabi saaja hüvitamiskohustuse täpse suuruse ja hüvitamise üksikasjaliku korra määrab
kohus kindlaks riigi õigusabi andmise otsustamisel käesoleva seaduse § 16 kohaselt kindlaksmääratud
hüvitamiskohustuse ulatust ja hüvitamise korda ning temalt nõutud ettemaksu arvestades.

 (3) Riigi õigusabi saaja majandusliku seisundi või maksevõime olulise muutumise korral võib kohus riigi
õigusabi saaja või Rahandusministeeriumi või tema valitsemisalas oleva valitsusasutuse taotlusel käesoleva
seaduse § 14 lõigetes 1–3 või § 13 lõikes 5 nimetatud asjaolusid arvestades muuta enne õigusteenuse osutamist
kindlaksmääratud riigi õigusabi saaja hüvitamiskohustuse ulatust või hüvitamise korda.

 (4) Kriminaal- ja väärteomenetluses riigi õigusabi saanud isik hüvitab riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulud
kriminaalmenetluse seadustikus ettenähtud korras.

§ 26. Riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulude sissenõudmine

 (1) Isikult riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulude väljamõistmise või riigi õigusabi saaja hüvitamiskohustuse
täitmiseks ettemaksu tasumiseks kohustamise otsuse saadab kohus viivitamata Rahandusministeeriumile või
rahandusministri määratud Rahandusministeeriumi valitsemisala asutusele.

 (2) Riigi õigusabi saanud isik, kellele on pandud käesoleva seaduse alusel kohustus hüvitada riigi õigusabi tasu
ja riigi õigusabi kulud, või isik, kellelt on kohus välja mõistnud õigusabikulud, kuna poolele, kelle kasuks otsus
tehti, oli antud riigi õigusabi, peab lahendi täitma selles märgitud tähtajal. Kui lahendis ei ole täitmise tähtaega
märgitud, tuleb lahend täita 15 päeva jooksul selle jõustumisest arvates.

 (3) Rahandusministeerium või rahandusministri määratud Rahandusministeeriumi valitsemisala asutus võib
käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lahendi täitmisele saata, kui kohustatud isik ei ole otsust täitnud
lahendis märgitud tähtajaks või tähtaja puudumisel 15 päeva jooksul lahendi jõustumisest arvates.

§ 27. Vabanemine kohustusest hüvitada riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulud

 (1) Riigi õigusabi saaja ei pea riigi õigusabi tasu ega riigi õigusabi kulusid hüvitama ning temale tagastatakse
hüvitamiskohustuse täitmiseks tasutud ettemaks, kui:
 1) tsiviilasja lahendamisel mõistetakse kohtukulud täielikult või osaliselt välja vastaspoolelt – selles osas, milles
kohtukulud kannab vastaspool;
 2) halduskohus rahuldab tema kaebuse täielikult või osaliselt – selles osas, milles kaebus rahuldatakse;
 3) halduskohus lõpetab asja menetluse halduskohtumenetluse seadustiku (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40,
õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67;
23, 140; 2004, 46, 329) § 24 lõike 1 punkti 3 alusel;
 4) haldusorgan rahuldab tema vaide täielikult või osaliselt – selles osas, milles vaie rahuldatakse.

 (2) Kriminaal- ja väärteomenetluses vabaneb riigi õigusabi saanud isik riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi
kulude hüvitamise kohustusest kriminaalmenetluse seadustiku 7. peatükis ning väärteomenetluse seadustiku §-s
23 ja § 38 lõikes 1 ettenähtud alustel ja korras.

 (3) Riigi õigusabi saaja ei vabane käesoleva paragrahvi lõikes 1 ettenähtud asjaoludel riigi õigusabi tasu ega
riigi õigusabi kulude hüvitamisest osas, milles advokaadile makstava tasu ja temale hüvitatavate vajalike kulude
tekkimise põhjustas riigi õigusabi saaja poolt seadusliku takistuseta kohtu või haldusorgani kutsel ilmumata
jätmine või kohtu või haldusorgani nõude süüline täitmata jätmine, kui see oli seadusest tulenevalt kohustuslik.

§ 28. Hüvitamiskohustus majandusliku seisundi paranemise korral

 (1) Kui riigi õigusabi saaja oli riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulude hüvitamisest täielikult või osaliselt
vabastatud, välja arvatud käesoleva seaduse § 27 lõikes 1 või 2 ettenähtud alustel, ja tema majanduslik
seisund või maksevõime viie aasta jooksul pärast riigi õigusabi osutamise lõpetamist oluliselt paraneb,
kohustab riigi õigusabi andmise otsustanud kohus Rahandusministeeriumi või rahandusministri määratud
Rahandusministeeriumi valitsemisala asutuse taotluse alusel isikut hüvitama riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi
kulud ühekordse maksena või osamaksetena.
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 (2) Riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulude hüvitamist ei nõuta, kui sissenõudmise kulud on eeldatavalt
suuremad sissenõutavast summast või sellega võrdsed või riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulude hüvitamise
nõude sissenõutavaks muutumisest on möödunud rohkem kui kolm aastat.

 (3) Rahandusministeeriumil või rahandusministri määratud Rahandusministeeriumi valitsemisala asutusel
on õigus nõuda riigi õigusabi saanud isikult ja krediidiasutuselt lisatõendeid või andmeid tema majandusliku
seisundi või maksevõime paranemise kohta viie aasta jooksul pärast riigi õigusabi osutamise lõpetamist.
Järelepärimisele tuleb vastata Rahandusministeeriumi või rahandusministri määratud Rahandusministeeriumi
valitsemisala asutuse määratud mõistliku tähtaja jooksul.

§ 29. Hüvitamiskohustus valeandmete esitamise korral

 (1) Isikult, kes on riigi õigusabi taotlemisel teadvalt esitanud valeandmeid ja keda ei oleks õigete andmete
esitamise korral täielikult või osaliselt vabastatud riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulude hüvitamise
kohustusest, mõistab riigi õigusabi andmise otsustanud kohus Rahandusministeeriumi või rahandusministri
määratud Rahandusministeeriumi valitsemisala asutuse taotluse alusel riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulud
välja täies ulatuses.

 (2) Lisaks riigi õigusabi tasule ja riigi õigusabi kuludele mõistab kohus valeandmeid esitanud isikult välja
intressi kuus protsenti aastas riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulude tasumata osa pealt arvutatuna alates riigi
õigusabi osutajale tasu väljamaksmisest ja kulude hüvitamisest.

6. peatükk
RIIGI ÕIGUSABI RAHASTAMINE JA JÄRELEVALVE 

§ 30. Riigi õigusabi rahastamise põhimõtted

 (1) Riigi õigusabi osutamist rahastatakse riigieelarvest selleks eraldatud rahast.

 (2) Riik kindlustab piisavate vahendite eraldamise riigi õigusabi osutamiseks.

 (3) Advokatuur tagab, et riigi õigusabi osutamiseks ettenähtud raha hoitakse lahus advokatuuri muust varast.

§ 31. Mittetulunduslike ühenduste tegevuse toetamine

 (1) Riik toetab riigieelarves selleks ettenähtud vahendite piires tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute
ja sihtasutuste nimekirja kantud või nendega võrdsustatud mittetulundusühinguid ja sihtasutusi, kelle tegevus on
oluline üldise õigusnõustamise kättesaadavuse parandamiseks ning kes suudavad tagada abivajajatele kvaliteetse
õigusabi andmise.

 (2) Toetust taotlev mittetulundusühing või sihtasutus esitab taotluse toetuse saamiseks Justiitsministeeriumile.
Taotlusele tuleb lisada ülevaade mittetulundusühingu või sihtasutuse kahe viimase aasta tegevusest ning
üksikasjalik projekt taotletava toetuse kasutamiseks. Justiitsminister võib oma määrusega kehtestada toetuse
taotlemise täpsemad tingimused ja korra.

§ 32. Aruandlus ja advokatuuri tegevuse järelevalve

 (1) Advokatuur esitab Justiitsministeeriumile hiljemalt iga aasta 1. aprilliks ülevaate eelmisel kalendriaastal
riigi õigusabi osutamisest ning riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulude advokaatidele väljamaksmise kohta.

 (2) Justiitsminister võib oma määrusega kehtestada riigi õigusabi osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise
aruandluse täpsema korra.

 (3) Rahandusministeerium või rahandusministri määratud Rahandusministeeriumi valitsemisala asutus esitab
Justiitsministeeriumile hiljemalt iga aasta 1. aprilliks ülevaate eelmisel kalendriaastal riigi õigusabi tasu ja
riigi õigusabi kulude hüvitamiskohustusega isikutelt sissenõudmise kohta. Ülevaate esitamise korra kinnitab
justiitsminister määrusega.

 (4) Justiitsministeeriumil on advokatuuri poolt käesoleva seaduse alusel täidetavate ülesannete nõuetekohase
täitmise järele valvamisel õigus:
 1) saada advokatuurilt dokumente, mis käsitlevad riigi õigusabi osutamiseks eraldatud raha kasutamist ning
riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulude väljamaksmist;
 2) nõuda advokatuurilt sõltumatu audiitorkontrolli läbiviimist, kontrollimaks riigi õigusabi osutamiseks
eraldatud raha kasutamise otstarbekust ja sihipärasust;
 3) saada advokatuurilt muud teavet, mis on vajalik riigi õigusabi osutamiseks eraldatud raha kasutamise
seaduslikkuse ja tõhususe järele valvamiseks.
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7. peatükk
RAHVUSVAHELINE ÕIGUSABI 

§ 33. Riigi õigusabi andmine seoses tsiviilasja menetlemisega Euroopa Liidu liikmesriigi kohtus ja muus
vaidlusi lahendavas organis

 (1) Eesti kodanik või Eestis elamisloa alusel viibiv isik, kes vastab käesoleva seaduse § 6 lõike 1 nõuetele, võib
saada § 4 lõike 3 punktides 4, 7–9 ettenähtud riigi õigusabi seoses tema tsiviilasja menetlusega Euroopa Liidu
liikmesriigi kohtus või muus vaidlusi lahendavas organis kuni õigusabi taotlemiseni vastava Euroopa Liidu
liikmesriigi pädevalt organilt.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud vaidluses riigi õigusabi andmisel kohaldatakse käesolevat seadust,
arvestades käesoleva peatüki erisusi.

 (3) Taotlus käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel riigi õigusabi saamiseks esitatakse käesoleva seaduse § 10 lõike
3 kohaselt.

 (4) Taotluse ja sellele lisatavad dokumendid võib esitada eesti või inglise keeles.

§ 34. Tõlkeabi seoses tsiviilasja menetlemisega Euroopa Liidu liikmesriigi kohtus ja muus vaidlusi
lahendavas organis

 (1) Lisaks käesoleva seaduse §-s 33 ettenähtud riigi õigusabile võib Eesti kodanik või Eestis elamisloa alusel
viibiv isik, kes vastab käesoleva seaduse § 6 lõike 1 nõuetele, saada tõlkeabi § 33 lõikes 1 nimetatud vaidluses
õigusabi taotlemiseks Euroopa Liidu liikmesriigis, mille kohtu või muu vaidlusi lahendava organi pädevuses on
tema tsiviilasja lahendamine.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tõlkeabi seisneb Euroopa Liidu liikmesriigis õigusabitaotlusi
lahendavale organile esitatava õigusabitaotluse ning sellele lisatavate vajalike taotlust põhjendavate
dokumentide tõlkimises sellisesse võõrkeelde, milles vastava liikmesriigi asjaomased organid õigusabitaotlusi
menetlevad.

§ 35. Õigusabitaotluste edastamine

 (1) Riigi õigusabi saamiseks seoses tsiviilasja menetlusega Euroopa Liidu liikmesriigi kohtus või muus vaidlusi
lahendavas organis võib taotluse esitada Euroopa Liidu liikmesriigi pädevale organile või käesoleva seaduse §
10 lõike 3 kohaselt. Eesti kohtule esitatav taotlus ja sellele lisatavad dokumendid peavad olema eesti või inglise
keeles.

 (2) Maa- või linnakohus edastab temale esitatud nõuetekohase taotluse koos sellele lisatud vajalike taotlust
põhjendavate dokumentidega käesoleva seaduse § 33 lõikes 1 nimetatud vaidluses asjaomases Euroopa Liidu
liikmesriigis õigusabi saamiseks 15 päeva jooksul vastavas liikmesriigis õigusabitaotlusi vastu võtvale organile.

 (3) Maa- või linnakohus võib keelduda õigusabitaotluse edastamisest, kui ta leiab, et taotlus on ilmselgelt
põhjendamatu või see ei puuduta käesoleva seaduse § 33 lõikes 1 nimetatud vaidlust.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 ettenähtud otsus tehakse tsiviilkohtumenetluse seadustikus ettenähtud hagita
menetluse korda järgides.

 (5) Kui esitatud õigusabitaotlus ei ole täidetud nõuetekohaselt või sellele on jäetud lisamata vajalikud taotlust
põhjendavad dokumendid, selgitab kohus taotlejale taotluses esinevate puuduste sisu ning määrab mõistliku
tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

 (6) Eesti kohtu kaudu Euroopa Liidu liikmesriigi pädevale organile õigusabitaotluse esitamise eest tasu ei võeta.

§ 36. Riigi õigusabi välisriigi ametliku dokumendi täitemenetluses

 (1) Käesoleva seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud isik võib käesolevas seaduses ettenähtud korras saada § 4 lõike 3
punktis 7 nimetatud riigi õigusabi seoses Eestis tunnustatava välisriigi ametliku dokumendi täitmisega Eestis.

 (2) Taotlus käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel riigi õigusabi saamiseks esitatakse käesoleva seaduse § 10 lõike
3 kohaselt.

 (3) Taotluse ja sellele lisatavad dokumendid võib esitada eesti või inglise keeles.

§ 37. Riigi õigusabi andmine Euroopa Inimõiguste Kohtusse pöördumiseks

 (1) Eesti kodanik või Eestis elamisloa alusel viibiv isik, kes vastab käesoleva seaduse § 6 lõike 1 nõuetele,
võib käesolevas seaduses ettenähtud korras saada riigi õigusabi kaebusega Euroopa Inimõiguste Kohtusse
pöördumiseks kuni võimaluse tekkimiseni taotleda õigusabi Euroopa Inimõiguste Kohtult, kui tema kaebuse
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aluseks oleva inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (RT II 1996, 11/12, 34; 2000, 11, 57) või selle
juurde kuuluvate ja Eesti suhtes siduvate lisaprotokollide väidetava rikkumise on toime pannud Eesti riik.

 (2) Taotlus käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel riigi õigusabi saamiseks esitatakse käesoleva seaduse § 10 lõike
3 kohaselt.

 (3) Maa- või linnakohus keeldub käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel riigi õigusabi andmisest, kui ta leiab, et
esitatav kaebus ei oleks inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 35 kohaselt vastuvõetav.

8. peatükk
SEADUSE RAKENDAMINE 

§ 38. Seaduse kohaldamine ettevõtjale, kelle tegevusalaks on õigusteenuse osutamine

 (1) Advokatuuriseaduse § 23 lõike 1 nõuetele vastav isik, kelle suhtes ei esine advokatuuriseaduse § 27
lõike 1 punktides 1–3 ja 5–7 nimetatud asjaolusid ning kes pärast õigusteaduse akadeemilise õppe riiklikult
tunnustatud õppekava täitmist ja vahetult enne advokatuuri astumist on vähemalt kolm aastat järjest osutanud
õigusteenust äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjana või äriühingu kaudu, mille tegevusala on
õigusteenuse osutamine ja mille aktsionäriks või osanikuks ta on, võetakse pärast vandeadvokaadi vanemabi
eksami sooritamist vandeadvokaadi vanemabina advokatuuri liikmeks. Taotlus käesoleva paragrahvi alusel
advokatuuri võtmiseks tuleb advokatuuri juhatusele esitada hiljemalt 2005. aasta 1. septembriks.

 (2) Käesoleva paragrahvi kohaselt advokatuuri liikmeks võetud isik võib vandeadvokaadiga samadel alustel
osutada õigusteenust ja olla advokaadibüroo pidaja.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik, kes on sooritanud vandeadvokaadi vanemabi eksami, kaotab
õiguse vandeadvokaadiga samadel alustel osutada õigusteenust ja olla advokaadibüroo pidajaks, kui ta kahe
aasta jooksul advokatuuri astumisest arvates ei soorita vandeadvokaadi eksamit. Vandeadvokaadi eksamit ei saa
sooritada enne ühe aasta möödumist isiku vandeadvokaadi vanemabina advokatuuri liikmeks võtmisest arvates.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel advokatuuri astunud isik peab hiljemalt kahe kuu jooksul,
advokatuuri astumisest arvates, esitama äriregistri pidajale avalduse äriühingu, mille kaudu ta õigusteenust
osutab, ümberkujundamiseks advokaadiühinguks. Ümberkujundatava äriühingu suhtes kohaldatakse
advokatuuriseaduse § 54 lõikes 1 sätestatut alates 2007. aasta 1. jaanuarist. Vandeadvokaadiga
advokatuuriseaduse § 54 tähenduses on võrdsustatud käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel advokatuuri astunud
vandeadvokaadi vanemabi.

 (5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel advokatuuri liikmeks astujad peavad kuue kuu jooksul, advokatuuri
astumisest arvates, viima oma tegevuse kooskõlla advokatuuriseaduse §-ga 821.

 (6) Käesoleva paragrahvi alusel advokatuuri astunud advokaadibüroo pidaja suhtes kohaldatakse
advokatuuriseaduse §-s 48 advokaadi kutsekindlustuse kohta sätestatut alates 2006. aasta 1. jaanuarist.

 (7) Käesoleva paragrahvi alusel tehtavate muudatuste äriregistrisse kandmist riigilõivuga ei maksustata.

§ 39. Täitemenetluse seadustiku muutmine

 Täitemenetluse seadustiku (RT I 1993, 49, 693; 2002, 83, 489; 110, 654; 2003, 13, 64; 20, 116; 23, 142 ja
146; 26, 156; 83, 556; 88, 591; 2004, 20, 141; 28, 189; 38, 257; 46, 329) § 42 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja
sõnastatakse järgmiselt:

 « 1) füüsiliselt isikult, kes esitab täitmiseks täitedokumendi, mis tehti kohtumenetluses, milles talle anti riigi
õigusabi või vabastati riigilõivu tasumisest maksejõuetuse tõttu;».

§ 40. Prokuratuuriseaduse muutmine

 Prokuratuuriseaduse (RT I 1998, 41/42, 625; 110, 1812; 1999, 18, 303; 95, 839; 2000, 28, 167; 35, 222; 2001,
53, 315; 2002, 56, 350; 61, 375; 2003, 20, 116; 26, 159; 90, 601; 2004, 7, 40; 46, 329) § 13 lõiget 2 täiendatakse
punktiga 21 järgmises sõnastuses:

 « 21) valib ühe riigiprokuröri Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni liikmeks;».

Riigi õigusabi seadus Leht 11 / 17



§ 41. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmine

 Tsiviilkohtumenetluse seadustikus (RT I 1998, 43–45, 666; 108/109, 1783; 1999, 16, 271; 31, 425; 2000, 51,
319; 55, 365; 2001, 21, 113; 34, 186; 53, 313; 93, 565; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 64, 390; 92, 529; 2003,
13, 64 ja 67; 23, 140; 2004, 30, 208; 46, 329) tehakse järgmised muudatused:

 (1) Paragrahv 59 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 « § 59. Riigi õigusabi andmine

 Riigi õigusabi tsiviilkohtumenetluses antakse riigi õigusabi seaduses ettenähtud alustel ja korras.»

 (2) Paragrahvi 61 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 « (2) Kui isikule, kelle kasuks otsus tehti, anti riigi õigusabi, mõistab kohus teiselt poolelt riigi õigusabi tasu ja
riigi õigusabi kulud riigituludesse.»

 (3) Paragrahvi 83 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 « (3) Kui kohus leiab, et asjas pooleks olev füüsiline isik ei ole ise võimeline kaitsma oma õigusi ja tema
olulised huvid võivad advokaadi abita jääda kaitseta, võib kohus oma algatusel otsustada isikule riigi õigusabi
andmise riigi õigusabi seaduses ettenähtud alustel ja korras.»

 (4) Paragrahvi 85 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 « 7) muu isik, kes on täitnud õigusteaduse akadeemilise õppe riiklikult tunnustatud õppekava.»

 (5) Paragrahvi 247 lõiget 1 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

 « 10) väljaspool kohtumenetlust esitatud taotluse alusel riigi õigusabi andmise otsustamine ning väljaspool
kohtumenetlust riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulude kindlaksmääramine vastavalt riigi õigusabi
seadusele.»

 (6) Paragrahvi 249 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

 « (21) Väljaspool kohtumenetlust esitatud riigi õigusabi taotlus vaadatakse läbi ja määratakse riigi õigusabi
tasu ja riigi õigusabi kulud kindlaks kirjalikus menetluses, kui kohus ei pea asja otsustamiseks vajalikuks
kohtuistungi korraldamist.»

§ 42. Halduskohtumenetluse seadustiku muutmine

 Halduskohtumenetluse seadustikus (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53,
313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67; 23, 140; 2004, 46, 329) tehakse järgmised
muudatused:

 (1) Paragrahv 94 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 « § 94. Riigi õigusabi andmine

 Riigi õigusabi halduskohtumenetluses antakse riigi õigusabi seaduses ettenähtud alustel ja korras.»

 (2) Paragrahvi 95 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 « (2) Kui kaebuse esitajale anti riigi õigusabi, mõistab kohus kaebuse rahuldamise korral vastavalt asutuselt,
ametnikult või avalik-õiguslikke haldusülesandeid täitvalt muult isikult riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulud
riigituludesse.»

§ 43. Advokatuuriseaduse muutmine

 Advokatuuriseaduses (RT I 2001, 36, 201; 102, 676; 2002, 57, 357; 2003, 4, 22; 2004, 30, 208) tehakse
järgmised muudatused:

 (1) Paragrahvi 4 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Paragrahvi 9 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks.

 (3) Paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 « (1) Esimees esindab advokatuuri kõigis õigustoimingutes. Esimees kuulub advokatuuri juhatusse, korraldab
juhatuse tööd ja juhatab juhatuse istungeid.»

 (4) Paragrahvi 12:
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 1) punktist 4 jäetakse välja sõna «vandeadvokaadist»;
 2) punkt 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:« 17) korraldab advokaatide poolt riigi õigusabi osutamist
vastavalt riigi õigusabi seadusele ning kehtestab õigusabi andmise korra;».

 (5) Paragrahvi 15:
 1) lõikes 2 asendatakse sõna «viieliikmelisena» sõnaga «seitsmeliikmelisena»;
 2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:« (3) Aukohtusse kuulub neli advokatuuri üldkogu valitud
vandeadvokaati, kaks kohtunike täiskogu valitud kohtunikku ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna nõukogu
määratud õigusteadlane.»

 (6) Paragrahvi 16:
 1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:« (1) Aukohtumenetluse algatamiseks võib aukohtu või
juhatuse poole pöörduda huvitatud isik. Taotlus aukohtumenetluse algatamiseks tuleb esitada kuue kuu
jooksul, arvates päevast, mil kaebuse esitaja sai teada või oleks pidanud teada saama taotluse aluseks olevatest
asjaoludest.»;
 2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:« (2) Aukohus algatab aukohtumenetluse huvitatud isiku, enda
või advokatuuri organi algatusel, kui advokaadi tegevuses ilmnevad distsiplinaarsüüteo tunnused.»;
 3) lõikes 3 asendatakse sõna «ühe» sõnaga «kahe».

 (7) Paragrahvi 17:
 1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:« (1) Distsiplinaarsüüteoasja arutatakse advokaadi osavõtul,
kelle suhtes on algatatud aukohtumenetlus. Kutse aukohtu istungile tehakse advokaadile kättetoimetamisega
teatavaks arvestusega, et tal jääks piisavalt aega asjaks valmistuda ja õigeaegselt istungile ilmuda. Advokaat on
kohustatud ilmuma aukohtu istungile. Kui advokaat mõjuva põhjuseta jätab aukohtu istungile ilmumata, võib
asja arutada tema osavõtuta.»;
 2) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:« (11) Aukohtul on õigus koguda tõendeid oma algatusel või
advokaadi või huvitatud isiku taotlusel ja aukohtu nõudel on advokaat kohustatud esitama aukohtule tema
käsutuses olevad tõendid. Advokaadil on õigus tutvuda asja materjalidega, anda aukohtule suulisi või kirjalikke
seletusi, esitada vastuväiteid, põhjendusi ja kaalutlusi kõigi aukohtumenetluses tõusetunud küsimuste kohta,
esitada taandust aukohtu liikme või protokollija vastu, kui asjaolud tekitavad kahtlust tema erapooletuses,
esitada taotlusi ja tõendeid ning võtta osa tõendite vaatlusest ja uurimisest, esitada istungile kutsutud isikutele
küsimusi ning saada aukohtu otsuse ärakiri.»;
 3) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:« (2) Aukohus lahendab distsiplinaarsüüteoasja ja teeb
otsuse kuue kuu jooksul aukohtumenetluse algatamisest arvates. Selle tähtaja hulka ei arvestata aega, mil
aukohtumenetlus on peatunud. Aukohtumenetlus peatub ajaks, mil distsiplinaarsüüteoasja ei ole võimalik
arutada asjaolude tõttu, mis olenevad advokaadist, kelle suhtes aukohtumenetlus on algatatud.»

 (8) Paragrahvi 19 lõike 5 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu «möödunud üle» sõnaga «kahe».

 (9) Paragrahvi 21 lõiget 6 täiendatakse pärast sõnu «Registrikaardi andmed» sõnadega «, välja arvatud
advokaadi isikukood ja elukoht,».

 (10) Paragrahvi 25 lõikes 2 asendatakse sõna «ametikohal» sõnadega «ameti- või töökohal».

 (11) Paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

 « (31) Vandeadvokaadina võib advokatuuri liikmeks võtta isiku, kes on vähemalt kolm aastat tegutsenud
riigikohtunikuna.»

 (12) Paragrahvi 29:
 1) lõikes 1 asendatakse sõna «seitsmeliikmelisena» sõnaga «üheteistkümneliikmelisena»;
 2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:« (3) Kutsesobivuskomisjoni kuuluvad:
 1) kuus advokatuuri juhatuse nimetatud vandeadvokaati;
 2) kaks kohtunike täiskogu valitud kohtunikku;
 3) justiitsministri määratud Justiitsministeeriumi esindaja;
 4) prokuröride üldkogu valitud riigiprokurör;
 5) Tartu Ülikooli õigusteaduskonna nõukogu määratud õigusteadlane.»

 (13) Paragrahvi 30:
 1) lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:« 3) hindab perioodiliselt või juhatuse ülesandel
advokaatide kutsesobivust.»;
 2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:« (2) Kutsesobivuskomisjon on otsustusvõimeline,
kui kohal on vähemalt viis komisjoni liiget, kellest enamuse moodustavad vandeadvokaatidest liikmed.
Kutsesobivuskomisjoni istungit juhib komisjoni esimees või tema määratud vandeadvokaadist komisjoni liige.»

 (14) Seadust täiendatakse §-ga 341 järgmises sõnastuses:
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 « § 341. Advokaadi täiendusõpe

 (1) Advokaat on kohustatud läbima perioodilise täiendusõppe.

 (2) Täiendusõppe alused ja korra otsustab Eesti Advokatuuri juhatus. Täiendusõppe korraldamisel arvestatakse
vandeadvokaadi spetsialiseerumist teatud õigusvaldkonnale. Täiendusõppe alused ja korra vaatab juhatus läbi
vastavalt vajadusele.

 (3) Vandeadvokaat ja vandeadvokaadi vanemabi, kelle viimasest sooritatud advokaadieksamist on möödunud
viis aastat (edaspidi hindamisperiood), on kohustatud vähemalt 15 päeva enne hindamisperioodi lõppemist
esitama kutsesobivuskomisjonile andmed tema poolt hindamisperioodi jooksul läbitud täiendusõppe kohta.

 (4) Kutsesobivuskomisjon teeb vähemalt kolm kuud enne käesoleva paragrahvi lõikes 3 ettenähtud
hindamisperioodi lõppemise tähtpäeva saabumist selle advokaadile kättetoimetamisega teatavaks ning selgitab,
millised andmed peab advokaat oma kutsesobivuse hindamiseks esitama.

 (5) Kutsesobivuskomisjon hindab advokaadi enesetäiendamise ulatuse vastavust käesoleva paragrahvi lõike
2 alusel kehtestatud korrale advokaadi poolt käesoleva paragrahvi lõike 3 kohaselt esitatud andmete põhjal.
Kutsesobivuskomisjon võib vajaduse korral nõuda advokaadilt täiendusõppe läbimise kohta täiendavate tõendite
esitamist.

 (6) Kui advokaat ei ole hindamisperioodi jooksul ennast nõutavas mahus või ettenähtud viisil erialaselt
täiendanud või määratud tähtpäevaks kutsesobivuskomisjonile täiendusõppe läbimise kohta andmeid esitanud,
viib kutsesobivuskomisjon tema erialaste teadmiste kontrollimiseks advokaadiga läbi hindamisvestluse.
Hindamisvestlus viiakse läbi kuue kuu jooksul hindamisperioodi lõppemisest arvates. Otsus kutsesobivuse
hindamise tähtpäeva kohta tehakse advokaadile kättetoimetamisega teatavaks vähemalt kolm kuud ette.
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 (7) Hindamisvestlusele mitteilmunud või hindamise tulemusena advokaaditegevuseks sobimatuks arvatud
advokaat esitab kutsesobivuse hindamise uue päeva määramiseks kutsesobivuskomisjonile sellekohase taotluse.
Uus hindamine toimub kuue kuu jooksul pärast taotluse esitamist. Otsuse kutsesobivuse hindamise tähtpäeva
kohta tehakse advokaadile kättetoimetamisega teatavaks vähemalt kolm kuud ette.»

 (15) Paragrahvi 35:
 1) lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:« 11) ei ole täitnud käesoleva seaduse §-s
341 ettenähtud täiendusõppe kohustust ja tema sooritatud viimasest advokaadieksamist või läbitud kutsesobivuse
hindamisest on möödunud kuus aastat;»;
 2) lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:« 2) astub avalikku teenistusse või asub töö- või
teenistuslepingu alusel tööle ülikooli õigusteaduse õppekava täitmist nõudval ameti- või töökohal;»;
 3) täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:« (6) Advokatuuri liikmesuse ja advokaadi kutsetegevuse
peatamise, samuti advokatuuri liikmesuse ja advokaadi kutsetegevuse õiguse taastamise teate avaldab juhatus
väljaandes Ametlikud Teadaanded.»

 (16) Paragrahvi 36:
 1) lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:« 21) advokaat ei ole täitnud käesoleva seaduse §-s
341 ettenähtud täiendusõppe kohustust ja tema sooritatud viimasest advokaadieksamist või läbitud kutsesobivuse
hindamisest on möödunud seitse aastat;»;
 2) lõike 1 punkti 3 täiendatakse pärast sõna «kutsesobivusnõuetele» sõnadega «välja arvatud punktis
21 ettenähtud juhul»;
 3) lõike 1 punkti 8 täiendatakse pärast sõnu «on asunud» sõnadega «käesoleva seaduse § 35 lõike 1 punktis 2
nimetamata».

 (17) Paragrahvi 41:
 1) punktist 5 jäetakse välja sõnad «seaduse kohaselt»;
 2) senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse teise lõikega järgmises sõnastuses:« (2)
Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud kinnitamine omab võrdset tähendust ametliku kinnitamisega.
Justiitsminister kehtestab oma määrusega vandeadvokaadi pädevuses olevate kinnitamistoimingute
vormistamise, registreerimise ja statistilise aruandluse täpsema korra.»

 (18) Paragrahvi 42 lõike 2 esimest lauset täiendatakse pärast sõna «Riigikohtus» sõnadega «, kui seaduses ei ole
ette nähtud teisiti.»

 (19) Paragrahvi 45 lõiget 1 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:

 «Advokaadi poole õigusteenuse saamiseks pöördumise ja temale õigusteenuse eest makstud tasu suuruse
saladuses hoidmise kohustus ei kehti riigi õigusabi osutamise ja selle eest makstava tasu suhtes.»

 (20) Paragrahvi 48 lõike 1 punkti 2 täiendatakse pärast sõnu «kahju tekitamine» sõnadega «, sõltumata
õigusteenuse osutamise kohast».
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 (21) Seadust täiendatakse §-ga 491 järgmises sõnastuses:

 « § 491. Advokaadibüroo tegevuse lõpetamine

 (1) Advokaadibüroo tegevus lõpetatakse:
 1) advokaadibüroo pidaja otsuse alusel;
 2) füüsilisest isikust ettevõtjast advokaadibüroo pidaja surma korral või advokaadibürood pidava
advokaadiühingu ainuosaniku või ainuaktsionäri surma korral;
 3) advokaadibürood pidava advokaadiühingu likvideerimise või pankroti korral;
 4) kui advokaadibüroo pidaja kaotab advokaadibüroo pidamise õiguse.

 (2) Advokaadibüroo tegevuse lõpetamine toimub advokatuuri juhatuse järelevalve all. Advokaadibüroo pidaja
pankroti korral määrab kohus pankrotihalduri advokatuuri juhatuse ettepanekul.

 (3) Tegevust lõpetava advokaadibüroo pidaja või tegevust lõpetavas advokaadibüroos tegutsevad advokaadid
teavitavad viivitamata advokatuuri juhatust advokaadibüroo tegevuse lõpetamisest või käesoleva paragrahvi
lõikes 1 nimetatud lõpetamise aluste ilmnemisest. Advokaadibüroo pidaja surma korral esitab teate
pärimistunnistuse väljastanud notar, kui advokaadibüroos ei tegutse teisi advokaate.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud advokaadibüroo lõpetamise aluste ilmnemisel on tegevust lõpetava
advokaadibüroo pidaja või tegevust lõpetavas advokaadibüroos tegutsevad advokaadid kohustatud:
 1) sellest viivitamata informeerima kõiki isikuid, kellel on advokaadibürooga kehtiv õigusabileping;
 2) tagama kehtivate õigusabilepingute alusel teostatavate kiireloomuliste ja hädavajalike toimingute täitmise;
 3) lõpetama kehtivad õigusabilepingud ja osutama isikutele, kellel on advokaadibürooga kehtiv õigusabileping,
kaasabi uue õigusnõustaja leidmisel.

 (5) Advokaadibüroo pidaja surma korral juhul, kui advokaadibüroos ei tegutse teisi advokaate, korraldab
käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kohustuste täitmise advokatuuri juhatus või tema poolt volitatud isik.

 (6) Advokaadibüroo lõpetamise dokumente säilitab advokatuuri juhatus.»

 (22) Paragrahvi 50 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

 (23) Paragrahvi 54 täiendatakse lõigetega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

 « (8) Kui advokatuurist väljaheidetud või väljaarvatud isik on advokaadiühingu ainuosanik või ainuaktsionär
ning ta ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud tähtaja jooksul osa või aktsiat võõrandanud, tuleb
advokaadiühing lõpetada või kujundada ümber teist liiki äriühinguks.

 (9) Kui advokaadiühing ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 6 ettenähtud tähtajaks advokatuurist väljaheidetud
või väljaarvatud isikule kuuluvat osa või aktsiat tühistanud või käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud juhul on
advokaadiühing lõpetamata või teist liiki äriühinguks ümber kujundamata, esitab advokatuuri juhatus äriregistri
pidajale avalduse advokaadiühingu sundlõpetamiseks. Advokaadiühingu likvideerimisel arvestatakse käesoleva
seaduse §-s 491 sätestatut.»

 (24) Paragrahvi 55 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 « (2) Advokaadibüroo pidaja ei või volitada kliendile õigusteenust osutama advokaadibüroo töötajat, kes ei ole
advokaat, ega anda ühisvolitust õigusteenuse osutamiseks advokaadile ja isikule, kes ei ole advokaat.»

 (25) Paragrahvi 60 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks.

 (26) Seadust täiendatakse §-ga 822 järgmises sõnastuses:

 « § 822. Esimene advokaatide kutsesobivuse hindamine

 (1) Vandeadvokaadi ja vandeadvokaadi vanemabi suhtes, kelle viimasest advokaadieksamist möödub viis
aastat enne 2006. aasta 31. detsembrit, lõpeb esimene hindamisperiood 2006. aasta 31. detsembril ja nad peavad
läbima käesoleva seaduse §-s 341 ettenähtud kutsesobivuse hindamise.

 (2) Esimesel advokaatide kutsesobivuse hindamisel aluseks võetava advokaatide täiendusõppe alused ja kord
kehtestatakse käesoleva seaduse § 341 lõikes 2 ettenähtud korras hiljemalt 2005. aasta 31. detsembriks.»
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§ 44. Kohtutäituri seaduse muutmine

 Kohtutäituri seaduse (RT I 2001, 16, 69; 2002, 61, 375; 102, 600; 2003, 17, 95; 23, 146; 63, 417) § 24 lõike 1
punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 « 1) füüsiliselt isikult, kes esitab täitmiseks lahendi, mis tehti kohtumenetluses, milles talle anti riigi õigusabi
või vabastati riigilõivu tasumisest maksejõuetuse tõttu;».

§ 45. Maksukorralduse seaduse muutmine

 Maksukorralduse seaduses (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 662; 2003, 2, 17; 48,
341; 71, 472; 82, 554; 88, 591; 2004, 2, 7; 28, 188 ja 189; 30, 208; 45, 319) tehakse järgmised muudatused:

 (1) Paragrahvi 26 lõike 3 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu «avalikud teenistujad» sõnadega «või
töötajad» ning teises lauses asendatakse sõna «teenistussuhte» sõnadega «teenistus- või töösuhte».

 (2) Paragrahvi 29 täiendatakse punktiga 27 järgmises sõnastuses:

 « 27) kohtule ja Rahandusministeeriumile või rahandusministri määratud Rahandusministeeriumi valitsemisala
asutusele riigi õigusabi seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks.»

§ 46. Väärteomenetluse seadustiku muutmine

 Väärteomenetluse seadustikus (RT I 2002, 50, 313; 110, 654; 2003, 26, 156; 83, 557; 88; 590; 2004, 46, 329)
tehakse järgmised muudatused:

 (1) Paragrahvi 20 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 « (1) Menetlusalusel isikul ja süüdlasel võib olla kaitsja, kelleks on advokaat või menetleja loal muu isik, kes
on täitnud õigusteaduse akadeemilise õppe riiklikult tunnustatud õppekava.»

 (2) Paragrahv 22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 « § 22. Riigi õigusabi andmine

 (1) Riigi õigusabi väärteomenetluses antakse riigi õigusabi seaduses ettenähtud alustel ja korras.

 (2) Kui kohus leiab, et menetlusalune isik ei ole ise võimeline kaitsma oma õigusi ja tema olulised huvid
võivad advokaadi abita jääda kohtumenetluses kaitseta, võib kohus oma algatusel otsustada isikule riigi õigusabi
andmise riigi õigusabi seaduses ettenähtud alustel ja korras.

 (3) Kui käesoleva seadustiku § 19 lõikes 3 nimetatud isik ei ole endale kaitsjat valinud, määrab kohus talle
kaitsja riigi kulul.

 (4) Määrus kaitsja määramise kohta saadetakse täitmiseks asjaomasele advokaadile või Eesti Advokatuurile.
Määruse koopia pannakse väärteotoimikusse.»

§ 47. Kohtute seaduse muutmine

 Kohtute seaduse (RT I 2002, 64, 390; 2003, 21, 121; 90, 601; 2004, 27, 176) § 38 lõike 3 punkti 8 täiendatakse
pärast sõna «valib» sõnadega «Eesti Advokatuuri aukohtu,».

§ 48. Kriminaalmenetluse seadustiku muutmine

 Kriminaalmenetluse seadustikus (RT I 2003, 27, 166; 83, 558; 88, 590; 2004, 46, 329) tehakse järgmised
muudatused:

 (1) Paragrahvi 41:
 1) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:« (3) Kannatanule ja tsiviilkostjale antakse
kriminaalmenetluses riigi õigusabi riigi õigusabi seaduses ettenähtud alustel ja korras. Kui kohus leiab, et
kannatanu või tsiviilkostja olulised huvid võivad advokaadi abita jääda kaitseta, võib kohus oma algatusel
otsustada isikule riigi õigusabi andmise riigi õigusabi seaduses ettenähtud alustel ja korras.»;
 2) lõiget 4 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:«Lepinguliseks esindajaks kohtumenetluses
võib olla advokaat või muu isik, kes on täitnud õigusteaduse akadeemilise õppe riiklikult tunnustatud
õppekava.»

 (2) Paragrahvi 42 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 « 1) advokaat ja teised õigusteaduse akadeemilise õppe riiklikult tunnustatud õppekava täitnud isikud menetleja
loal, kelle pädevus kriminaalmenetluses tuleneb kokkuleppest kaitsealusega (lepinguline kaitsja), või».
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§ 49. Seaduse jõustumine

 (1) Käesolev seadus jõustub 2005. aasta 1. märtsil.

 (2) Käesoleva seaduse §-d 33–35 jõustuvad 2004. aasta 30. novembril, välja arvatud osas, milles riigi õigusabi
taotletakse väljaspool kohtumenetlust. Väljaspool kohtumenetlust rahvusvahelistes vaidlustes riigi õigusabi
taotlemisele kohaldatakse käesolevat seadust alates 2006. aasta 30. maist.

Riigikogu esimees Ene ERGMA
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