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lisa 84 
(justiitsministri 01.12.2010. a määruse nr 42 sõnastuses) 

 
 

(menetleja embleemi kujutis) 
(menetleja nimetus) 

 
RIIGI ÕIGUSABI TASU JA KULUDE HÜVITAMISE MÄÄRUS 

 
Koostamise kuupäev ja koht: (kuupäev) [koht]  
Koostaja ametinimetus ja nimi: [ametinimetus ja nimi]  
Kriminaalasja number: [nr]  
Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § [nr] lg [nr] p [nr]  
Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: [nimi]  
Kriminaalasjas on [kahtlustatavale/süüdistatavale] osutanud riigi õigusabi [advokaadibüroo või advokaadi nimi]. 
Õigusabi andja tasu ja kulude arvestus on toodud käesoleva määruse lisas.  
Vastavalt «Riigi õigusabi seaduse» (edaspidi RÕS) § 24 lõikele 1 korraldab riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi 
kulude väljamaksmist riigi õigusabi osutanud advokaadile uurimisasutuse või prokuratuuri määruse alusel 
advokatuur.  
Eeltoodu alusel ja juhindudes RÕS § 15 lõikest 3, § 22 lõikest 1, § 23 lõikest 3 ning KrMS §-st 145,  
[koostaja ametinimetus]  
määras:  
1. Maksta riigi õigusabi tasu ja hüvitada riigi õigusabi kulud summas [numbrina] 
(summa sõnades) eurot.  
2. Hüvitise saamiseks õigustatud isik on: [advokaadibüroo, advokaat].  
3. Määruse peale võib kaebuse esitada vastavalt KrMS §-de 228 ja 229 sätetele.  
(koostaja nimi)  

Lisa «Riigi õigusabi tasu ja kulude arvestamise tabel» 

Alus  Selgitus  
%, summa, 

arv või 
koefitsient  

Vahesumma 

määratud kaitsja tasu 
kriminaalmenetluses  

toimingud (toimingute arv × 23 eurot)  0  0,00 eurot  

kaitsjast loobutakse  kaitsja on asunud menetlustoimingul osalema 
(tasu 11,50 eurot)  

0,00 eurot  0,00 eurot  

riigi õigusabi tasu 
suurendamine 50%  

toimingud – õhtune aeg, ööaeg, puhkepäev 
(toimingute arv × 23 eurot) × 1,5  

0  0,00 eurot  

isikuvastane esimese astme süütegu (×4)  
majandusalane süütegu (×4)  

erikoefitsient  

mootorsõiduki juhtimine joobeseisundis (×0,8)  

0  0,00 eurot 

teise astme kuritegu (×1)  üldkoefitsient  
esimese astme kuritegu (× 1,2 kuni 1,5)  

0  0,00 eurot  

50–100 km kaugusel – 25,56 eurot 
100–150 km kaugusel – 35,15 eurot 
150–200 km kaugusel – 41,54 eurot  

riigi õigusabi osutaja tasu 
riigi õigusabi osutamise 
kohta jõudmiseks 
kulutatud aja eest, kui koht 
asub adv. büroost:  enam kui 200 km kaugusel – 47,93 eurot  

0 eurot  0,00 eurot  

sõidu- ja majutuskulud  vastavalt ATS § 40 lg-le 1  summa  0,00 eurot  
tõlkekulud  vastavalt kantud kuludele  summa  0,00 eurot  
tõendite esitamisega 
seotud kulude hüvitamine  

vastavalt kindlaksmääratud kuludele  summa  0,00 eurot  

käibemaks  riigi õigusabi osutav advokaat osutab 
õigusteenust advokaadibüroo kaudu, mille pidaja 
on käibemaksukohustuslane, lisandub riigi 
õigusabi tasule ja riigi õigusabi osutamisega 
seonduvatele kuludele käibemaks 20%  

1,20  0,00 eurot  
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