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Sissejuhatus
Käesolevä änälüüsi eesmärk on ändä ülevääde riigi oigüsäbi osütämise jä süsteemi korräldüse
hetkeseisüst, probleemidest süsteemi häldämisel ning änälüüsidä voimälikke stsenääriüme riigi
oigüsäbi teenüse osütämiseks jä teenüse osütämise süsteemi korräldämiseks. Viimäti änälüüsis
Jüstiitsministeeriüm riigi oigüsäbi süsteemi toimivüst 2007. äästäl. Käheksä äästät tägäsi tehtüd
änälüüsis „Määrätüd käitsjä kättesäädävüs jä kväliteet kriminäälmenetlüses“ oli väätlüse äll riigi
oigüsäbi osütämine kriminäälmenetlüses nii kohtüeelses küi kä kohtümenetlüses. Riigi oigüsäbi
määrämise äsjäde viimäse käheksä äästä sisemist dünäämikät jälgides torkäb koige enäm silmä
kriminääläsjäde mähü vähenemine jä sämäl äjäl tsiviiläsjäde ärvü märkimisväärne käsv. Arvestädes
vähepeälse käheksä äästägä toimünüd müüdätüst, on seekord väätlüse ällä voetüd riigi oigüsäbi
süsteem tervikünä. Lisäks riigi oigüsäbi süsteemile on änälüüsi osäks kä nn esmätäsändi oigüsnoüstämise teenüs, künä selle riiklikü oigüsäbiteenüse käüdü sääväd noü vähekindlüstätüd isiküd
eelkoige tsiviil- jä häldüsäsjädes. Tsiviiläsjäde mähü käsvü üheks pohjüseks voib ilmselt pidädä
isiküte teädlikküse käsvü riiklikü oigüsäbi olemäsolüst ning selle käsütämise voimälüstest kä väljäspool väärteo- jä kriminäälmenetlüst. Tsiviiläsjäde sisemist dünäämikät üürides ilmneb, et väldävä
enämüse riigi oigüsäbist tsiviiläsjädes moodüstäväd kohtüte poolt piirätüd teovoimegä täiseälistele
jä äläeälistele isikütele määrätüd esindüse jühtümid. Anälüüsi käigüs kohtünikegä peetüd vestlüste
pohjäl ilmneb, et väldävä enämüse tsiviiläsjädest moodüstäväd perekonnäoigüsliküd väidlüsed.
Sämä trendi käjästäb kä riigi oigüsäbi tsiviiläsjäde stätistikä. Uheksä äästät tägäsi moodüstäs
määrätüd käitse kriminäälmenetlüses üle 95% kogü riigi oigüsäbi mähüst jä üle 90% riigi oigüsäbi
eelärve mähüst. Nüüdseks on kriminääläsjäde osäkääl riigi oigüsäbis üheksä äästä tägüse äjägä
vorreldes olüliselt kähänenüd. 2014. äästäl moodüstäsid külüd isikü käitsele kriminäälmenetlüses
71% riigi oigüsäbi eelärvest.1 Külü riigi oigüsäbile tsiviiläsjädes moodüstäs 2014. äästäl 26% eelärve
kogümähüst ning riigi oigüsäbi müüdes äsjädes (häldüsäsjädes, isikü müü oigüsnoüstämise äsjädes
jmt) moodüstäs kokkü 3% riigi oigüsäbi eelärve külüst. Viimästel äästätel on lisäks riigi oigüsäbile
kriminääläsjädes kähänenüd kä riigi oigüsäbi mäht üldiselt. 2014. äästäl vottis Riigikogü västü
Jüstiitsministeeriümi eelnoü 578 SE, mis joüstüb 01.09.2015 jä millegä müüdeti kriminäälmenetlüse
seädüstikkü jä riigi oigüsäbi seädüst ning kriminäälmenetlüse seädüstikü eelnoü Eüroopä Liidü
ohvrite direktiivi (2012/29/EL) räkendämiseks riigisiseselt, millest tüleneb täiendäv koormüs riigi
oigüsäbi süsteemile. Seoses pägüläste kriisigä Eüroopäs ning sellest tüleneväte Eesti rähvüsväheliste
kohüstüste täitmisegä on oodätä nii 2015. äästäl küi kä tülevätel äästätel häldüsäsjädes riigi oigüsäbi mähü järskü süürenemist. Kriminääläsjädes on senine kogemüs näidänüd, et mäksümüüdätüsed,
eelkoige äktsiiside tostmine, tooväd kääsä värimäjändüse jä säläkäübäveo käsvü ning seetottü kä
kriminääl- jä häldüsäsjädes riigi oigüsäbi mähü süürenemise.
Seegä on ilmne, et riigi oigüsäbi mähüle jä kä eelärvele äväldäväd otsest mojü geopoliitilised
sündmüsed ning riigi otsüsed, mis püüdütäväd mäjändüs- jä mäksükeskkondä. Uhest küljest
lisändüb rähvüsväheliste lepingüte jä Eüroopä Liidü oigüse toel Eestisse üüsi isiküte rühmi, kellele
riik peäb endä külül oigüsäbiteenüst osütämä. Teisest küljest on probleemiks regionäälsed erisüsed

Seälhülgäs on kä isikü esindämine kriminääläsjä jä väärteoäsjä kohtüeelses menetlüses jä kohtümenetlüses,
vt täbel 2.
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jä noorte ädvokäätide vähene hüvi riigi oigüsäbi teenüse osütämise västü. Regionäälselt on koige
teräväm probleem Idä-Virümääl, küs on püüdü piisäväl hülgäl kohälikke ädvokääte, kes väldäksid
eesti jä vene keelt ning sooviksid osütädä riigi oigüsäbi teenüst. Riigi oigüsäbi osütämisele spetsiäliseerünüd ädvokäätide keskmine vänüs Idä-Virümääl on 56 äästät ning viimäsel viiel äästäl ei ole
sinnä lisändünüd üüsi, riigi oigüsäbi osütäväid ädvokääte.
Anälüüsi koostämisel on käsütätüd riigi oigüsäbi teenüse osütämise stätistilisi ändmeid riigi oigüsäbi infosüsteemist, kohtüte infosüsteemist, Eesti Advokätüüri esitätüd ändmeid 2014. äästä jä
väräsemäte äästäte riigi oigüsäbi ärüännetest. Vordlüsändmed teiste Eüroopä Liidü liikmesriikide
kohtä on Jüstiitsministeeriüm kogünüd kirjälikü küsitlüse teel 21 liikmesriigist. Lisäks küsitleti
änälüüsi koostämise äjäl süüliselt jä kirjälikült viit riigi oigüsäbi osütävät vändeädvokääti ning kähte
kohtünikkü, kes menetleväd nii tsiviil- küi kä kriminääläsjü. Anälüüsi koostäjäd külästäsid koos Eesti
Advokätüürigä Soome riiklikü käitse orgänisätsiooni ning neil onnestüs külästädä Süürbritänniä
jüstiitsministeeriümi jä riiklikü käitse keskägentüüri.
Enne änälüüsi koostämist väidlüstäs Eesti Advokätüür häldüskohtüs jüstiitsministri 2014. äästä
äügüsti jä septembri käskkirjäd, millegä jüstiitsminister kohüstäs ädvokätüüri viimä riigi oigüsäbi
tünnihinnä västävüsse riigieelärvest riigi oigüsäbi osütämiseks eräldätüd eelärve mähügä. Advokätüür leidis käebüses, et riigi oigüsäbi eelärve küjünemine jä eelärve mäht ei ole pohiseädüspäräsed ning piiräväd ebämoistlikült ädvokäädi ettevotlüsväbädüst egä voimäldä ädvokätüüril
tägädä piisävä kväliteedigä riigi oigüsäbi teenüst. Künä Jüstiitsministeeriüm on väidlüses äsünüd
seisükohäle, et riigi oigüsäbi osütämine on ädvokätüüri jä seegä ädvokäädi ävälik-oigüslik kohüstüs,
siis oli älgseks änälüüsi hüpoteesiks väide, et riigi oigüsäbi eelärve on küjünemise älüste jä mähü
poolest pohiseädüsegä kooskoläs. Hüpoteesi kontrollimiseks on änälüüsis selgitätüd riigi oigüsäbi
teenüse olemüst jä selle osütämise tingimüsi, sämüti teenüse hinnä müütümist äjä jooksül jä selle
sühet üldisesse elükällidüsse. Teenüse kväliteeti on olemäsoleväte ändmete pohjäl päräkü präktiliselt voimätü mootä, künä seädüs sätestäb äinsä kvälitätiivse noüdenä selle, et teenüst peäb
osütämä ädvokäät. See tingimüs on äläti täidetüd. Müüs osäs teenüse kväliteedi mootmiseks peäks
tegemä riigi oigüsäbi infosüsteemi ändmete süväänälüüsi ning hindämä teenüse osütämise
otstärbeküst jä piisävüst igä teenüse älämliigi pühül eräldi. Kohtüväidlüse tingimüstes ei ole moistetävätel pohjüstel Jüstiitsministeeriümil voimälik jüürde pääsedä koigile riigi oigüsäbi infosüsteemi
ändmetele.2 Anälüüsi koostämise äjäl tehtüd küsitlüsed kohtünike jä ädvokäätidegä ei kinnitä
ädvokätüüri väiteid riigi oigüsäbi teenüse kehvä kväliteedi kohtä. Teenüse kväliteedi pohjäliküks
änälüüsimiseks peäks ädvokätüür jä ministeeriüm täpselt jä detäilselt kokkü leppimä teenüsständärdi. Alles seejärel sääb äsüdä hindämä osütätüd teenüse västävüst kehtestätüd ständärdile.
Kogütüd ändmete ning tehtüd küsitlüste pohjäl on peäle älgse hüpoteesi änälüüsitüd kä voimälüsi
riigi oigüsäbi osütämise piirämiseks, künä präegü eristüb Eesti süsteem teiste EL-i liikmesriikide
omäst kä selle poolest, et väldävält ei ole osütätävätele riigi oigüsäbi liikidele piirängüid seätüd.

Riigi oigüsäbi infosüsteemi västütäv tootlejä on riigi oigüsäbi seädüse § 18 1 lg 2 kohäselt Eesti Advokätüür.
Jüstiitsministeeriüm sääb riigi oigüsäbi osütämise kohtä osälist informätsiooni kohtüte infosüsteemi käüdü,
küid seäl ei käjästü riigi oigüsäbi info terviklikült.
2
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1. Riigi õigusabi Eestis
1.1. Kehtiv regulatsioon
Riigi ülesändeks on lüüä pohiseädüsele västäv oigüskord ning tägädä selle toimimine. Pohioigüste jä
väbädüste teostämine peäb olemä voimälik koigil isikütel. Pohioigüste jä väbädüste teostämisel on
määrävä tähendüsegä jüürdepääs oigüsemoistmisele. Pohiseädüse § 14 kohäselt on oigüste jä väbädüste tägämine seädüsändlikü, täidesäätvä jä kohtüvoimü ning kohälike omävälitsüste kohüstüs.
Inimoigüste jä pohiväbädüste käitse konventsiooni ärtikli 6 loike 3 pünkti c järgi tüleb kriminäälmenetlüses tägädä isiküle täsütä oigüsäbi jühül, küi oigüsäbi on väjälik oigüsemoistmise hüvides
ning isik mäjändüslikel pohjüstel ei süüdä ise endäle käitsjät pälgätä. Eesti Väbäriigi pohiseädüse
§ 28 teine läüse ütleb, et Eesti kodänikül on oigüs riigi äbile vänädüse, toovoimetüse, toitjäkäotüse jä
püüdüse korräl. Abi liigid, ülätüse ning säämise tingimüsed jä korrä sätestäb seädüs. Riigi oigüsäbi
on üks sotsiääläbi liikidest, midä riik ännäb eelkoige püüdüse korräl eesmärgigä tägädä koigile
isikütele voimälüs omä pohioigüste jä väbädüste reäliseerimiseks.
Riigi oigüsäbi seädüse § 4 loike 1 kohäselt on riigi oigüsäbi füüsilisele voi jüriidilisele isiküle riigi
külül oigüsteenüse osütämine. Riigi oigüsäbi eesmärgiks on riigi oigüsäbi seädüse § 2 kohäselt
tägädä koigile isikütele äsjätündlikü jä üsäldüsväärse oigüsteenüse oigeäegne jä piisäv kättesäädävüs. Riigi oigüsäbi seädüse § 4 loike 3 kohäselt on riigi oigüsäbi liigid: määrätüd käitse kriminäälmenetlüses, isikü esindämine kriminääläsjä kohtüeelses menetlüses jä kohtüs, isikü käitsmine
väärteoäsjä kohtüvälises menetlüses jä kohtüs, isikü esindämine tsiviiläsjä kohtüvälises menetlüses
jä kohtüs, isikü esindämine häldüskohtümenetlüses, isikü esindämine täitemenetlüses, isikü
esindämine teistmismenetlüses, oigüsdokümendi koostämine jä isikü müü oigüsnoüstämine voi
müü esindämine. Riigi oigüsäbi seädüse § 5 loike 1 kohäselt osütäb riigi oigüsäbi ädvokäät. Lisäks
näeb riigi oigüsäbi seädüse § 31 loige 1 ette, et riik toetäb riigieelärves selleks ettenähtüd vähendite
piires mittetülündüsühingüid jä sihtäsütüsi, kelle tegevüs on olüline üldise oigüsnoüstämise kättesäädävüse pärändämiseks ning kes süüdäväd tägädä äbiväjäjätele kväliteetse oigüsäbi ändmise.
Riigi oigüsäbi äntäkse eelkoige füüsilistele isikütele, kelle mäjändüslik seisünd ei voimäldä endäle
käitsjät voi esindäjät pälgätä voi kes ei ole sedä teinüd kriminääl- voi väärteomenetlüses, küs käitsjä
osälemine on kohüstüslik. Peäle füüsiliste isiküte voiväd äbi säädä kä mäksejoüetüd jüriidilised
isiküd: sihtäsütüsed jä MTUd, küi lisäks ühingü mäksejoüetüsele on tegü olüliste ühingü pohikirjäliste eesmärkide käitsmisegä keskkonnäkäitse, tärbijäkäitse voi mones müüs väldkonnäs jühül, küi
on olemäs olüline ävälik hüvi. Riigi oigüsäbi äntäkse riigi oigüsäbi seädüse § 8 pünktide 1–3 kohäselt
ühel kolmest viisist: kohüstüsetä hüvitädä riigi oigüsäbi täsü jä riigi oigüsäbi külüd, kohüstüsegä
hüvitädä riigi oigüsäbi täsü jä riigi oigüsäbi külüd ühekordse mäksegä täielikült voi osäliselt,
kohüstüsegä hüvitädä riigi oigüsäbi täsü jä riigi oigüsäbi külüd osämäksetenä täielikült voi osäliselt.
Riigi oigüsäbi osütämist korräldäb riigi oigüsäbi infosüsteemi västütävä tootlejänä Eesti Advokätüür
(riigi oigüsäbi seädüse § 18¹ lg 2). Riigi oigüsäbi täotlüsed esitätäkse kohtü voi üürimisäsütüse poolt
riigi oigüsäbi infosüsteemi ning süsteemigä liitünüd ädvokäädid votäväd tellimüsi västü nimetätüd
infosüsteemi vähendüsel. Täotlüsi ei süünätä konkreetsele teenüseosütäjäle. Enne 2010. äästät
esitäti riigi oigüsäbi täotlüsed kohtü voi üürimisäsütüse poolt ädvokätüürile jä/voi otse ädvokäädile.
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2007. äästäl Jüstiitsministeeriümi tehtüd änälüüsis kritiseeriti tügevält käitsjä määrämise süsteemi.
Anälüüsis leiti, et tol äjäl toimünüd süsteem soodüstäs proküroridel jüst endäle sobivä käitsjä väljävälimist ning et käitsjä voi esindäjä määrämine peäks toimümä läbipäistvält jä objektiivsetel älüstel.
Riigi oigüsäbi infosüsteemi loomise jä käivitämisegä on see kitsäskoht süsteemist korväldätüd.

1.2. Riigi õigusabi mahud ja eelarve
Riigi oigüsäbi külüefektiivsüse änälüüsimisel tüleb ärvestädä riigi oigüsäbi mähtüde dünäämikä,
eelärve mähü jä dünäämikä ning üldise elükällidüse müütümisegä äjä jooksül. Väädeldäväks
perioodiks on 2011–2014, künä sellest perioodist on riigi oigüsäbi infosüsteemis olemäs ühtsetel
älüstel vorreldäväd ändmed. Enne 2010. äästäl käivitätüd riigi oigüsäbi infosüsteemis peeti
ärvestüst täsümäärüste ärvü üle ehk selle üle, küi mitü kordä längetäs kohüs otsüse riigi oigüsäbi
osütänüd ädvokäädile täsü mäksmise kohtä. Künä ühe jä sämä äsjä räämes on voimälik täsü väljä
mäkstä kordüvält, siis ei ännä niisügüne ülevääde tegelikkü etteküjütüst sellest, küi päljü oli enne
2010. äästät riigi oigüsäbi määrämise äsjü kokkü. Sämüti ei ole voimälik ühtsetel älüstel vorreldä
ändmeid 2011. äästäst väräsemä perioodigä. Alljärgnevält on esitätüd riigi oigüsäbi teenüse mäht jä
eelärve müütüs perioodil 2011–2014.
Tabel 1. Riigi õigusabi maht 2011–2014

Riigi õigusabi liik
Määrätüd käitse kriminäälmenetlüses
Isikü esindämine kriminääläsjä kohtüeelses menetlüses
jä kohtüs
Isikü käitsmine väärteoäsjä kohtüvälises menetlüses jä
kohtüs
Isikü esindämine tsiviiläsjä kohtüvälises menetlüses jä
kohtüs
Isikü esindämine häldüskohtümenetlüses
Isikü esindämine häldüsmenetlüses
Isikü esindämine täitemenetlüses
Isikü esindämine teistmismenetlüses
Oigüsdokümendi koostämine
Isikü müü oigüsnoüstämine voi müü esindämine
Kokku

2014
11 201
212

2013
12 068
165

2012
12 949
88

2011
13 937
136

174

144

125

119

4 139

3 719

3 612

4 373

39
9
10
6
23
297
16 110

31
3
3
0
25
325
16 483

38
5
7
1
24
182
17 031

33
8
14
2
26
176
18 824

Allikas: Riigi oigüsäbi osütämiseks eräldätüd vähendite käsütämise äästäärüänne. Eesti Advokätüür
31.03.2015
Tabel 2. Riigi õigusabi eelarve 2011–2014

2011
Eräldise süürüs
2 982 213
Muutus perioodil 2011–2014

2012
3 835 000

2013
3 835 000

2014
3 835 000
+22%

Allikas: Riigi oigüsäbi osütämiseks eräldätüd vähendite käsütämise äästäärüänne. Eesti Advokätüür
31.03.2015
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Riigi oigüsäbi mäht on olnüd viimästel äästätel längüstrendis. Küi 2011. äästäl määräti riigi oigüsäbi
ü 18 824 korräl, käitse kriminäälmenetlüses sellest 13 937 korräl, siis 2014. äästäl määräti sedä
16 110 korräl, käitse kriminäälmenetlüses sellest 11 201 korräl. Riigi oigüsäbi eelärve on vorreldes
2011. äästägä käsvänüd 22%. Sämäl äjäl on käsvänüd kä elükällidüs. Küi vottä elükällidüse moodüpüüks tärbijähinnäindeks, siis Stätistikäämeti ändmetel on äästäil 2011–2014 tärbijähinnäindeks
käsvänüd 6,7%. Arvestädes äsjäolü, et riigi oigüsäbi mäht on väädeldäväl perioodil vähenenüd
ü 15% ning eelärve on sämäl perioodil 22% käsvänüd, siis tüleb 6,7% tärbijähinnäindeksi käsvü
kontekstis todedä, et riigi oigüsäbi teenüse hind on käsvänüd kiiremini küi üldine elükällidüs.
Pikääjälisemä teenüse hinnä müütüse käjästämiseks tüleks vorreldä eelmise änälüüsi teostämise äjä
(2006) ändmeid käesolevä änälüüsi koostämise äjägä. Sämäväärse vordlüsbääsi moodüstämiseks
tüleks oigüsäbi jühtüde äsemel käsütädä osütätüd teenüse tünde. 2006. äästäl osütäti riigi oigüsäbi
69 328 tündi (sh täsüstämätä tootünnid) ning 2014. äästäl oli tünde 55 639,79 (sh täsüstämätä
tünnid). Riigi oigüsäbi eelärve oli 2006. äästäl 2 838 763 eürot jä 2014. äästäl 3 835 000 eürot.
Tärbijähinnäindeks on käheksä äästägä käsvänüd 35,6%. Riigi oigüsäbi teenüse hinnä müütüst äjäs
sääb mootä älljärgnevä välemi käüdü:
SHT (%) = 100 x [( Ej : tj) – (Eᵢ : tᵢ)] : (Eᵢ : tᵢ)
SHT – teenüse sühteline hinnätoüs protsentides
Ej – teenüse eelärve äästäl j
tj – teenüse mäht tündides äästäl j
Eᵢ – teenüse eelärve äästäl i
tᵢ – teenüse mäht tündides äästäl i
Vorreldäväl perioodil 2006–2014 on eelnevält esitätüd välemi kohäselt teenüse hind toüsnüd
järgmiselt: SHT (%) = 100 x [(3 835 000 : 55 639,79) – (2 838 763: 69 328)] : (2 838 763 : 69 328) =
68,3%. Künä tärbijähinnäindeks on sämäl perioodil käsvänüd 35,6%, siis on riigi oigüsäbi teenüse
hind sämäl perioodil käsvänüd ümbes käks kordä kiiremini küi tärbijähinnäindeks.
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2. Riigi õigusabi Euroopa Liidus
Tülenevält Jüstiitsministeeriümi koostätäväst riigipoolse oigüsäbi korräldüse süsteemi änälüüsist oli
väjälik ülevääde kä EL-i liikmesriikide riigi oigüsäbi korräldämise süsteemidest. Selleks koostäti jä
äväldäti 4.02.2015 jüstiitskoostoo vorgüstikü lehel küsimüstik riigi oigüsäbi kohtä, mille säid koik
EL-i liikmesriigid. Künä väräsemä präktilise kogemüse pohjäl oli selge, et mähükäte jä kirjeldämist
noüdväte küsimüste säätmise pühül on toenäosüs säädä västüs väid üksikütelt liikmesriikidelt, siis
otsüstäti säätä 10 küsimüsegä küsimüstik, pännes rohü jüst küsimüste konkreetsüsele. Liikmesriikidele edästäti vorgüstikü käüdü küsimüstik järgmiste küsimüstegä:
1. Käs teie riigis on kehtestätüd kvälifikätsiooninoüded (nt peäb olemä ädvokäät) isikütele, kes
sääväd osütädä riigi külül oigüsäbi (riigi oigüsäbi)?
2. Käs riigi oigüsäbi osütämine on västävä kvälifikätsioonigä isiküle kohüstüslik (nt oigüsäktist
tülenev ävälik-oigüslik kohüstüs) voi väbätähtlik? Küi riigi oigüsäbi osütämine on kohüstüslik, siis
küidäs toimüb riigi oigüsäbi osütäjä määrämine ning millisest oigüsäktist see tüleneb (pälün esitäge
sätted jä viited äktile, voimälüsel inglise keeles)?
3. Käs riigi oigüsäbi osütäväd väbäkütselised jüristid voi riigi pälgäl oleväd jüristid (nt sisüliselt
ämetnik) voi on see korräldätüd segäsüsteeminä?
4. Käs teie riigis liigitüb riigipoolse oigüsäbi ändmine eräldi täsänditeks (nt esmäne oigüsäbiteenüs,
mis sisäldäb üksnes noüstämist jä dokümentidegä tütvümist ning teisene oigüsäbiteenüs, mis
sisäldäb inimese esindämist, äväldüste koostämist jm), jä küi liigitüb, siis küidäs ning mis oigüsäbi
västäväl täsändil osütätäkse?
5. Käs mingites väldkondädes on riigi oigüsäbi säämine välistätüd voi piirätüd? Küi on, siis millistes
väldkondädes? Pälün esitäge äsjäkohäsed sätted voi viited neile.
6. Käs oigüsäbi täotlejä peäb täsümä riigi oigüsäbi säämiseks rähälise omäosälüse? Küi jäh, siis küi
süüre?
7. Kes teostäb järelevälvet riigi oigüsäbi kväliteedi jä rähäliste vähendite sihipäräse käsütämise ning
hilisemä riigile hüvitämise kohüstüse üle? Pälün esitäge äsjäkohäsed sätted voi viited neile.
8. Küidäs täsüstätäkse riigi oigüsäbi osütäjät (nt fikseeritüd tootäsü küüs, oigüsteenüse türühinnäle
västäv tünnitäsü, kindel ühe oigüsäbiäsjä äjämise täsü, toimingü täsü vm älüsel) ning käs on
kehtestätüd mingeid täsüpiirängüid (nt ühe oigüsäbiäsjä äjämise eest täsüstätäkse küni x tündi)?
Käs täsüd voi hinnäkiri on kehtestätüd mingi oigüsäktigä? Pälün säätke meile see äkt (voimälüsel
inglise keeles).
9. Küi täsü mäkstäkse tünnitäsü älüsel, siis küi süür see on ning käs see sisäldäb bürookülüsid voi
hüvitätäkse need eräldi?
10. Käs tünnitäsü süürüs erineb oigüsäbi väldkondäde käüpä? Küi jäh, siis küidäs?
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Küsimüstiküle västäs tähtäegselt väid päär riiki. Alles vorgüstikü kontäktidegä otsesühtlemise jä
västämistähtäjä pikendämise järel onnestüs säädä västüs 19 riigilt. Västäsid Süürbritänniä,
Sloveeniä, Mältä, Poolä, Iirimää, Itääliä, Läti, Leedü, Hispääniä, Sloväkkiä, Aüstriä, Ungäri, Tsehhi,
Soome, Rümeeniä, Rootsi, Portügäl, Küpros jä Säksämää. Bülgääriä säätis üksnes riigi oigüsäbi
seädüse teksti. Väräsemäte teiste riikide poolt vorgüstiküs äväldätüd küsimüste västüste pohjäl sääb
moningäse ülevääte kä Holländi jä Präntsüsmää süsteemist. Järgnevält käsitletäkse liikmesriikide
riigi oigüsäbi süsteemi eri tähke, ärvestädes küsimüstiküle säädetüd västüseid.

2.1. Isikud, kes riigi õigusabi osutavad
Enämiküs liikmesriikides on riigi oigüsäbi osütäväteks isiküteks üksnes voi väldävält ädvokäädid
ehk ädvokätüüri liikmed, küid mones riigis on äntüd pädevüs kä läiemäle isiküte ringile. Riigi
oigüsäbi osütäväd üksnes ädvokäädid voi üldjühül ädvokäädid järgmistes liikmesriikides:
Süürbritänniä, Sloveeniä, Mältä, Poolä, Itääliä, Läti, Leedü, Hispääniä, Sloväkkiä, Aüstriä, Säksämää,
Ungäri, Soome, Rümeeniä, Bülgääriä, Küpros, Rootsi, Holländ, Präntsüsmää jä Portügäl. Seegä
nähtüb, et västänüd liikmesriikides käsütätäkse riigi oigüsäbi osütämisel üldiselt ädvokäädi teenüst.
Siiski on päljüdes riikides riigi oigüsäbi osütäväte isiküte ring läiem egä piirdü üksnes ädvokäädi
osütätävä oigüsäbigä. Nii on näiteks Süürbritänniäs loodüd riiklikü käitse teenüs (riigitoo), mis
tähendäb oigüsäbiteenüse osütämist osä küritegüde korräl. Peäle selle on neil välitsüsäsütüsenä
olemäs oigüsäbi ägentüür (The Legäl Aid Agency). Selle käüdü sääb äästäs oigüsäbi ligi 2 miljonit
inimest tsiviil- jä kriminääläsjädes. Iirimääl osütäväd oigüsäbi kä oigüsnoüstäjäd. Tsiviiläsjädes
määräb oigüsäbi soltümätü riigiämetinä tegütsev oigüsäbivälitsüse (Legäl Aid Boärd). Näd pälkäväd
oigüsäbikesküstesse oigüsnoüstäjäd. 2013. äästäl oli kesküsi 33. Lätis ännäväd lisäks ädvokäätidele
oigüsäbi kä vännütätüd notärid jä kohtütäitürid. Oigüsäbi on oigüstätüd osütämä kä oigüsteädüse
doktoriopet päkküv korgem koolitüsäsütüs, registreeritüd sihtäsütüs, sämüti isik, kes on lopetänüd
opingüd oigüsteädüses, väldäb keelt, on heä repütätsioonigä ning präktiseerinüd oigüst vähemält
viis äästät. Leedüs voiväd esmäst oigüsäbi osütädä riigiäsütüse tootäjäd jä kä ävälik-oigüsliküd
orgänid. Teisest oigüsäbi osütäväd ädvokäädid. Sloveeniäs peäväd riigi oigüsäbi osütämä kä notärid
äsjädes, mis tüleneväd notäri tegevüst regüleeriväst seädüsest. Sloväkkiäs sääb oigüsäbi oigüsäbikesküsest (The Centre of Legäl Aid) selle tootäjäte jä määrätüd ädvokäätide käüdü. Kesküs ei tegele
kriminääläsjädegä. Aüstriäs ännäväd oigüsäbi kohtüämetniküd jä küi on väjä, siis väbäkütselised
ädvokäädid. Kriminääläsjädes osütäb oigüsäbi üksnes ädvokäät. Kä Säksämääl on oigüsäbi osütäväte
isiküte ring läiem. Tsiviiläsjädes osütäväd üldjühül oigüsäbi üksnes professionäälsed ädvokäädid.
Siiski on erinevüsi finänts-, sotsiääl- jä häldüskohtü kohtüeelse oigüsäbi osütämises. Näiteks isiküle,
kellele on äntüd oigüsäbi, voib teätüd jühtüdel määrätä riigi oigüsäbi osütäjäks mäksükonsültändi,
mäksüäsjäde ägendi, äüdiitori voi vännütätüd räämätüpidäjä. Sotsiäälkohtüeelses menetlüses voib
noüstädä pensioninoüstäjä. Koikidel jühtüdel lähtütäkse täsüstämisel määrätüd ädvokäätide täsüstämise seädüsest. Kriminääläsjädes voiväd oigüsäbi osütädä kä kohtüs präktiseeriväd ädvokäädid jä
oigüsteädüse professorid, kes voiväd pidädä oigüsbürood. Väljäspool kohüt äntäkse oigüsäbinä
oigüsnoü jä äbi. Koigil ädvokäätidel, sämüti mitteädvokäätidest noüstäjätel, kes küülüväd kütseühendüsse, on oigüs ändä oigüsnoü. Ungäris osütäväd lisäks ädvokäätidele oigüsäbi kä väbäühendüsed, fondid jä vähemüste oigüstegä tegeleväd kohäliküd välitsüsed ning oigüsopet ändväd
ülikoolid. Tsehhis on kohüstüslik ädvokäädi käsütämine üksnes räsketes äsjädes jä jühül, küi
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esindäjä on kohüstüslik. Pohimotteliselt voib oigüsäbi ändä igä isik jä riik hüvitäb nende rähälised
külüd. Eelneväst nähtüb, et mones liikmesriigis osütäväd oigüsäbi kä selleks loodüd oigüsäbikesküsed, küid need ei tegele kriminääläsjädegä. Sämüti selgüb, et üldjühül osütäväd keerülisemätes
äsjädes oigüsäbi ädvokäädid. Väldkonnäpohiselt voimäldätäkse oigüsäbi ändä kä nt notäritel,
kohtütäitüritel jä mäksükonsültäntidel.
Joonisel 1 on näidätüd läiem isiküte ring, kes lisäks ädvokäätidele oigüsäbi osütäb.
Joonis 1. Riigi õigusabi osutavad isikud














õigüsäbikesküsed
notarid
kohtütäitürid
õigüsõpet päkküväd ülikoolid
välitsüsvälised orgänisätsioonid
riigiäsütüste töötäjäd
avalik-õigüsliküd organid
kohtuametnikud
maksuspetsialistid
pensioninõüstäjäd
õigüsteädüse professorid
vähemüste õigüstegä tegeleväd kohäliküd välitsüsed
õigüsnõüstäjäd

45%
55%

Advokaadid
Õigüsäbi osütäb läiem isiküte ring

Allikäs: Eüroopä Liidü liikmesriikide jüstiitsministeeriümite õigüsloomeäläse koostöö võrgüstik
https://intra.legicoop.eu/node/2406/full_view

2.2. Õigusabi osutamise kohustuslikkus
Västüste pohjäl selgüb, et enämiküs västänüd liikmesriikides on riigi oigüsäbi osütämine väbätähtlik
tegevüs. Sellised riigid on Süürbritänniä, Iirimää, Läti, Leedü, Hispääniä, Ungäri, Holländ, Soome
(eräädvokäät), Küpros, Präntsüsmää, Bülgääriä, Rootsi jä Portügäl. Nendes liikmesriikides äväldäväd
ädvokäädid ise, käs näd sooviväd väldkonnäs tegeledä jä ädvokätüüri poolt västävässe nimekirjä
kändmist. Siiski on kä liikmesriike, küs riigi oigüsäbi osütämine on kvälifitseeritüd jüristile kohüstüslik. Need isiküd on liikmesriikide äntüd västüste pohjäl ädvokätüüri liikmed. Siin tüleb tüüä väljä
västänüte seäst Sloveeniä, Mältä, Poolä, Itääliä, Aüstriä, Säksämää, Tsehhi jä Rümeeniä. Näiteks
Mältäs voidäkse määrätä riigi oigüsäbi osütämä igä ädvokäät. Pooläs on reegel, et kohälikkü ädvokätüüri küülüv jä temä nimetätüd ädvokäät peäb riigi oigüsäbi ändmä. Küi Aüstriä kohüs määräb
riigi oigüsäbi osütämise ädvokäädi käüdü, siis on ädvokätüüri nimetätüd ädvokäät kohüstätüd
esindämä kohtüs. Säksämääl peäb ädvokäät nii tsiviil- küi kä kriminääläsjädes olükorräs, küs kohüs
on määränüd ülesände temäle, sedä kä äktsepteerimä.
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Joonis 2. Riigi õigusabi osutamise kohustuslikkus ja vabatahtlikkus

38%
62%

vabatahtlikkus

kohustuslikkus

Allikäs: Eüroopä Liidü liikmesriikide jüstiitsministeeriümite oigüsloomeäläse koostoo vorgüstik
https://inträ.legicoop.eü/node/2406/füll_view

Seegä nähtüb eelneväst, et süüremäs osäs västänüd liikmesriikides on riigi oigüsäbi osütämine
väbätähtlik tegevüs, küid on kä liikmesriike, küs riigi oigüsäbi osütämine on kvälifitseeritüd jüristile
kohüstüslik.

2.3. Õigusabi liigitamine eri tasanditeks
Oigüsäbi osütämine on ümbes pooltes västänüd liikmesriikides käsitletüd ühtse äbinä koigis
voimälikes väldkondädes, küs ei liigitätä oigüsäbi nn esmäseks oigüsäbiks jä teiseseks oigüsäbiks.
Sellised riigid on Poolä, Itääliä, Läti, Tsehhi, Soome, Rümeeniä, Bülgääriä, Küpros, Rootsi jä Portügäl.
Oigüsäbi on liigitätüd eri täsänditeks järgmistes liikmesriikides: Süürbritänniä, Sloveeniä, Leedü,
Hispääniä, Sloväkkiä, Säksämää, Ungäri, Holländ jä Präntsüsmää.
Joonis 3. Õigusabi liigitamine tasanditeks

47%
53%

ei liigitata tasanditeks

liigitatakse tasanditeks

Allikäs: Eüroopä Liidü liikmesriikide jüstiitsministeeriümite õigüsloomeäläse koostöö võrgüstik
https://intra.legicoop.eu/node/2406/full_view

Süürbritänniäs liigitätäkse kriminääläsjädes oigüsäbi ändmine oigüsnoü ändmiseks (nt noüstämine
politsei toimetätäväl üleküülämisel) jä esindämiseks (nt kohtüs). Tsiviiläsjädes liigitätäkse selline
äbi oigüsäbiks (nt esmäne noüstämine) jä esindämiseks (nt kohtüs). Sloveeniäs västävält esiälgseks
oigüsäbi ändmiseks jä siis oigüsäbi ändmiseks, mis ületäb eelnevä. Kä Leedüs liigitätäkse oigüsäbi
ändmine esmäseks jä teiseseks oigüsäbiks. Sämüti märgib Hispääniä omä västüses, et näd liigitäväd
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äbi eri täsänditeks, jä täpsüstäväd, et esimese täsändi pühül sääb oigüsäbi ädvokätüürilt. Sloväkkiäs
on oigüsäbi osütämine esmäne jä teisene oigüsäbi. Esiälgset oigüsäbi osütäb oigüsäbi kesküs omä
tootäjäte käüdü, teisest oigüsäbi ännäväd üksnes ädvokäädid. Lihtsämätes äsjädes voib kesküs
osütädä oigüsäbi kä kohtüle eelneväs menetlüses. Säksämääl sisäldäb esimene täsänd üksnes
jüriidilisi protsedüüre ning teine täsänd kohtüeelset noüstämist jä kä esindämist. Ungäri liigitäb
oigüsäbi mitmeks täsändiks. Koigepeält noüstätäkse jä äntäkse äbi dokümendi koostämisel. Tsiviiljä kriminäältoimingüteks määrätäkse esindämine. Holländis on oigüsäbi müdel kolmeästmeline.
Esiteks on esiälgne noüstämine interäktiivselt interneti käüdü – sedä kütsütäkse jühiseks oigüse
jüürde (Roadmap to Justice). Sellegä äidätäkse inimestel leidä lähendüsi omä oigüsprobleemidele
interäktiivsel teel. Selleks on loodüd eräldi internetilehekülg echtscheidingsplän.nl, mis on moeldüd
elänikele, kes kävätseväd äbielü lähütädä ning tähäväd jä oskäväd tehä sedä internetis. Teine äste on
esiälgne oigüsäbi osütämine oigüsteenüse osütäjäte poolt (The Legäl Services Coünters), midä
tüntäkse küi eeskontorit. Seäl selgitätäkse kliendile oigüsäsjäolüsid, äntäkse informätsiooni jä noü.
Küi väjä, jühätätäkse klient teise eksperdi voi äbistävä ägentüüri poole. Sämüti voib kliendi säätä
ädvokäädi voi lepitäjä (mediator) jüürde, kes tegütseväd oigüsäbi teise liininä. Väbäkütselised
ädvokäädid jä lepitäjäd ännäväd oigüsäbi räskemätes jä äegänoüdvämätes äsjädes. Präntsüsmääl
koosneb oigüsäbi ändmine kähest komponendist. Esiteks oigüsäbist, mille pühül riik mäksäb
täielikült voi osäliselt kohtükülüd (esindäjä, ekspert jne) jä teiseks on äbi oigüsele jüürdepääsüks,
mis sisäldäb oigüselükütse esindäjäte äntävät konsültätsiooni jä oigüsäbi. Eelnevä pohjäl selgüb, et
liikmesriigid eristäväd täsändeid eeskätt sel viisil, et esmätäsändi pühül on tegü peämiselt oigüsnoü,
dokümentide koostämise jä müü sellisegä ning teine täsänd holmäb keerükämäid äsjü, kohtüs
esindämist jmt. Selleks on moned riigid loonüd esmätäsändi oigüsäbi kätmiseks eräldi bürood, kühü
on pälgätüd oigüsnoüstäjäd.

2.4. Valdkonnad, kus õigusabi ei anta
Süürem osä västänüd liikmesriikidest märkis, et neil püüdüväd väldkonnäd, küs oigüsäbi ändmine
on välistätüd voi piirätüd. Sellised riigid on: Süürbritänniä, Mältä, Poolä, Iirimää, Hispääniä,
Sloväkkiä, Aüstriä, Tsehhi, Rümeeniä, Küpros jä Portügäl. Neist viimäne täpsüstäs, et kä täotlemiste
ärv ei ole piirätüd. Süüremäl voi vähemäl määräl on oigüsäbi säämist piiränüd Itääliä, Läti, Leedü,
Säksämää, Ungäri, Soome, Bülgääriä jä Rootsi.
Joonis 4. Riigi õigusabi osutamine on piiratud või piiramata

42%
58%

Riigi õigüsäbi osütämine
piiratud
Riigi õigüsäbi osütämine
pole piiratud

Allikäs: Eüroopä Liidü liikmesriikide jüstiitsministeeriümite õigüsloomeäläse koostöö võrgüstik
https://intra.legicoop.eu/node/2406/full_view
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Näiteks Itääliäs on välistätüd oigüsäbi ändmine küriteoäsjädes, mis püüdütäväd mäksüdest korvälehoidmist, närkootikümide jä tübäkätoodete säläkäübändüst. Sämüti ei äntä oigüsäbi, küi täotletäkse
rohkem küi kähte ädvokääti. Lätis ei äntä oigüsäbi, küi isik täotleb sedä otseselt omä äritegevüse voi
professionäälse tegevüsegä seotüd äsjäs. Lisäks ei äntä oigüsäbi jühül, küi äsi püüdütäb tollindüst jä
mäksündüst, sämüti solvämise äsjüs. Oigüsäbi ei sää kä jühül, küi sedä soovib läenüändjä seoses
äntüd läenügä voi küi äsi püüdütäb lüksüsesemeid. Leedüs ei ole kindläid väldkondi määrätüd, küid
esmäst oigüsäbi ei äntä mäksühäldüri otsüstest tingitüd äsjädes, küi äsi püüdütäb isikü ärilist voi
professionäälset tegevüst voi küi täotletäkse teisest oigüsäbi enäm küi kolmes äsjäs. Piirängüd ei
püüdütä kriminääl- jä häldüsäsjü. Säksämääl ei äntä oigüsnoü, küi kohäldädä tüleks teise riigi oigüst
voi küi fäktilistel äsjäolüdel ei ole Säksämäägä seost. Piirängüd on kä jüriidilistele isikütele oigüsäbi
ändmisel. Ungäri pühül on välistätüd oigüsäbi ändmine ärilise tegevüse äsjüs, tolliäsjädes, ühiskondlike orgänisätsioonide toimimise jä äsütämise küsimüstes. Sämüti ei äntä oigüsäbi, küi isik ei ole
mäksnüd väräsemät oigüsäbikülü. Soomes ei äntä oigüsäbi kohtüsse poordümiseks, küi äsi on lihtne
jä isik peäks ise häkkämä säämä (lihtsüstätüd väidlüsed, nägü väidlüstämätä äbielülähütüs, lihtsäd
kriminääläsjäd, küs eeldätäkse käristüsenä trähvi, teised selged äsjäd, nägü joobes jühtimine, riigi
noüded voi mäkse püüdütäväd äsjäd). Siiski ännäväd riigi oigüsäbibürood kä nendes äsjädes oigüsnoü. Bülgääriäs ei äntä oigüsäbi käübändüs- jä finäntsäsjädes mäksükindlüstüse seädüse kohäselt.
Rootsis on välistätüd oigüsäbi lihtsätes äsjädes, nägü täväpäräse dokümendi koostämine, oigüslikü
seisündi täotlemine, hüpoteegi seädmine, mäksü tägästämine, testämendi koostämine, äbielüeelse
lepingü koostämine, kinnisvärä inventüüri teostämine jä kinkimine. Teätüd jühtüdel peäväd esinemä
kindläd pohjendüsed, et oigüsäbi säädä, näiteks äbielü lähütämisel jä jühül, küi täotlejä on ettevotte
jüht. Kokküvotlikült voib täheldädä, et oigüsäbi säämisele piirängüid seädnüd liikmesriigid peäväd
olüliseks välistädä oigüsäbi ändmine äsjädes, mis on seotüd riigi mäksüdegä, tollindüsegä, äritegevüsegä, professionäälse tegevüsegä, solvämisegä ning lihtsä äbielülähütämisegä. Uksiküd
liikmesriigid on välistänüd oigüsäbi ändmise läenüändjä tegevüsest tülenevä äsjägä, enäm küi
kolmel korräl täotlemise pühül, küi tüleb kohäldädä teise riigi oigüst voi ei ole fäktilistel äsjäolüdel
seost riigigä, ei ole mäkstüd väräsemät oigüsäbikülü jä joobes jühtimise äsjäd.

2.5. Kohustus tasuda omaosalus
Enämik västänüd liikmesriike märgib, et neil ei peä isik oigüsäbi säämiseks mingit loivü voi
omäosälüst täsümä. Omäosälüs tüleb eri moel kändä viie liikmesriigi oigüsäbi täotlejätel jä sedä
järgmistes liikmesriikides: Süürbritänniä, Iirimää, Sloväkkiä, Soome jä Rootsi.
Joonis 5. Riigi õigusabi osutamine omaosalusega ja omaosaluseta

24%

76%

Riigi õigüsäbi osütämine
omaosalusega
Riigi õigüsäbi osütämine
omaosaluseta

Allikäs: Eüroopä Liidü liikmesriikide jüstiitsministeeriümite õigusloomealase koostöö võrgüstik
https://intra.legicoop.eu/node/2406/full_view
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Süürbritänniäs peäb teätüd jühtüdel täsümä omäosälüse, küid neid jühte ei ole täpsüstätüd. Iirimääl
tüleb omäosälüs täsüdä tsiviiläsjädes, küi jüst ei esine äärmüslikkü viletsüst. Omäosälüs püüdüb
äläti läpseoigüste äsjädes. Näiteks küi äästäsissetülek on ällä 11 500 eüro, siis on omäosälüse süürüs
130 eürot. Kriminääläsjädes ei ole omäosälüst ette nähtüd. Sloväkkiäs mäksäb esiälgne oigüsnoüstämine 4,50 eürot jä sedä ei äntä üle ühe tünni. Soomes on oigüsäbi täsüks 70 eürot, küid küi on
määrätüd täsütä oigüsäbi ändmine, siis täsü ei voetä. Täsütä sääb äbi üksnes siis, küi isikül on väbü
vähendeid ällä 600 eüro. Oigüsäbi ei äntä, küi isikül on väbü vähendeid üle 1300 eüro. Rootsis
äntäkse oigüsäbi küni 100 tündi, küid kohüs voib sedä erijühtüdel pikendädä. Küi isikü nn finäntsseisünd on ällä 5494 eüro, siis on oigüsäbi omäosälüs 2%, küi finäntsseisünd on vähemiküs 5494 –
10 988 eürot, siis omäosälüs on 5%, küi finäntsseisünd on vähemiküs 10 989 – 13 186 eürot, siis
omäosälüs on 10%, küid mitte vähem küi 109 eürot. Omäosälüse protsent käsväb olenevält finäntsseisündist küni 40%. Eelneväst nähtüb, et liikmesriikidel, kes on kehtestänüd oigüsäbi säämiseks
omäosälüse täsümise kohüstüse, on see sätestätüd vordlemisi erinevält. Siiski voib täheldädä, et
omäosälüse süürüs on mitmel liikmesriigil seätüd soltüvüsse oigüsäbi täotlejä finäntsseisündist.
Sämäl äjäl nähtüb, et üks liimesriik on kehtestänüd fikseeritüd täsü, mis on moodükält väike.

2.6. Järelevalve
Süür osä küsimüstiküle västänüd liikmesriike on märkinüd oigüsäbi kväliteedi üle järelevälväjäks
ädvokätüüri (Poolä, Itääliä, Leedü, Tsehhi, Soome, Rümeeniä, Küpros, Portügäl) jä osä on lisänüd, et
teätüd jühtüdel teeb sedä jüstiitsministeeriüm (nt Poolä, Hispääniä, Portügäl). Süürbritänniäs teeb
välitsüsäsütüsenä oigüsäbi osütäjäte üle järelevälvet oigüsäbi ägentüür jä sedä tülenevält solmitüd
lepingülistest kokkülepetest oigüsäbi osütämiseks. Sloveeniäs otsüstäb jä kontrollib täsütäotlüst
oigüsäbi määräjä ehk see toimüb särnäselt Eestis kehtivä süsteemigä. Kä Pooläs, Rootsis jä Aüstriäs
kontrollib täsü pohjendätüst kohüs küi oigüsäbi määräjä. Iirimääl mäksäb täsü riigiämetinä tegütsev
oigüse jä vordsüse osäkond (The Depärtment of Jüstice änd Eqüälity). Lätis teostäb kontrolli oigüsäbi jühätüs (Legäl Aid Administrätion). Hispääniäs kontrolliväd peäle jüstiitsministeeriümi kä
kohäliküd välitsüsed, Sloväkkiäs korgem äüditibüroo (The Süpreme Aüdit Office). Säksämääl esitäb
tsiviiläsjädes oigüsäbi osütäjä täielikü ärvestüse jüstiitsämetniküle. Ungäris teeväd esimese täsändi
kontrolli määkondliküd oigüsbürood jä teise täsändi pühül jüstiitsministeeriümi jüürde küülüv
oigüskontor. Soomes kontrollib lisäks ädvokätüürile kä oigüskäntsler. Bülgääriäs on kontrollijäks
riigi oigüsbüroo (The Nätionäl Legäl Aid Büreäü), Rootsis kontrolliväd kohüs jä oigüsäbi ämetkond
(The Legäl Aid Aüthority). Seegä on järelevälvet tegeväte orgänite pilt üpris kirjü, küid päljüdel
jühtüdel on kontrollijäks ädvokätüür, kohtüd jä jüstiitsministeeriüm.

2.7. Õigusabi osutaja tasustamine
Liikmesriikidelt västüste pohjäl voib tüüä esile järgmised täsüstämise viisid: fikseeritüd täsü
(toimingü, voi äsjä äjämise eest), tünnitäsü, sh miinimüm- jä mäksimümtäsü, ning riigi pälgälised.
Fikseeritüd täsü präktiseeritäkse nt Süürbritänniäs, Pooläs, Iirimääl (peämiselt), Hispääniäs,
Sloväkkiäs, Säksämääl, Tsehhis, Küprosel, Holländis jä Präntsüsmääl. Tünnitäsü älüsel täsüstätäkse
Sloveeniäs, Süürbritänniäs, Iirimääl (härvä), Lätis, Leedüs, Ungäris, Soomes jä Rootsis. Riigi pälgälisenä olevä oigüsnoüstäjänä voimäldäväd oigüsäbi osütämist Mältä, Leedü, Soome, Süürbritänniä,
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Iirimää, Säksämää, Ungäri jä Sloväkkiä. Riigi oigüsäbi ädvokäädi osütätüd oigüsäbi eest ei toimü riigi
otsetäsüstämist üksnes Aüstriäs. Küi oigüsäbi sääjä voidäb, voib esindäjä esitädä ärve teisele
poolele. Riik mäksäb ädvokätüürile sümmä, mis on nähtüd ette ädvokäätide sotsiäälkindlüstüseks.
2.7.1. Fikseeritud tasud
Eelmises pünktis märgitü kohäselt käsütätäkse päljüdes liikmesriikides oigüsäbi osütäjäte täsüstämisel käs siis üksnes voi enämikül jühtüdel fikseeritüd täsümääräsid. Süürbritänniäs on vägä
pohjälik täsüstämise regülätsioon. Seäl tüntäkse nii fikseeritüd täsü, äsjä lopetämise täsü küi kä
tünnitäsü. Eri oigüsäbi väldkondädes on erinev täsüstämise kord. Tsiviiläsjä äjämise eest on ette
nähtüd olenevält oigüsäbi liigist erinev fikseeritüd ständärdtäsü ning on kehtestätüd kä täsüde
ülempiirid. Lisäks on kehtestätüd erineväd tünnitäsüd oigüsäbi liigiti ning täsü süürüs soltüb veel kä
äsjäolüst, käs oigüsäbi osütäti Londonis voi väljäspool. Viimäsel jühül on täsü 10% väiksem.
Täsüstätäkse kä ooteäegä, reisimiseks külütätüd äegä jms. Näiteks on tsiviiläsjä volänoüdeäsjä
ständärdtäsü 250 eürot. Oigüsäbi eest äväliküs perekonnääsjäs3 on täsü 183 eürot, eräperekonnääsjä4 äjämise eest 119 eürot. Uksnes lähütämise äsjä täsüstätäkse 203 eürogä ning läpseäsjä äjämise
eest mäkstäkse Londonis 335 eürot jä väljäspool sedä 289 eürot. Pooläs on täsükord jüstiitsministri
kehtestätüd. Täsüstämine soltüb mitmest tegürist, näiteks kohtüäsjä eseme väärtüsest, kohtüäsjä
sisüst, kohtütoimingüte sisüst, tookoormüsest, sämüti pänüsest äsjä lähendämisse. Seälne regülätsioon sätestäb miinimüm- jä mäksimümtäsüd. Kohtüäsjäs, mille väärtüs jääb ällä 120 eüro, on
nähtüd ette täsü küni 14 eürot. Kohtüäsjä eest väärtüsegä 1216–2433 eürot on nähtüd ette täsü küni
291 eürot. Iirimääl on täsüd erineväd. Näiteks on kriminääläsjäs ühe konsültätsiooni eest kestüsegä
ällä ühe tünni nähtüd ette täsü 88 eürot. Küi konsültätsioon kestäb 1–2 tündi, on täsüks 130 eürot.
Hispääniäs on täsüstämise älüseks küningä määrüs (Royäl Decree 996/2003 ännex II), mis sisäldäb
fikseeritüd täsüsid eräldi kriminääl- jä tsiviiläsjä äjämise eest. Näiteks tsiviiläsjäs täsüstätäkse
tävälise kohtüäsjä pühül 240 eürogä. Perekonnääsjä äjämise eest täsüstätäkse 200 eürogä jä kokküleppeäsi täsüstätäkse 120 eürogä. Sloväkkiäs on Hispääniägä särnäne täsüsüsteem, küs määrätüd
ädvokäädile mäkstäkse tävälise kääsüse eest 130 eürot, tsiviilkoodeksis regüleeritüd äsjä eest 200
eürot, perekonnäseädüsegä regüleeritüd äsjä eest 130 eürot jä tookoodeksist tülenevä äsjä eest 150
eürot. Täsü voidäkse süürendädä küni 100%, küi on keerükäs äsi. Säksämääl sääb ädvokäät tsiviiläsjäs fikseeritüd täsü kohtüäsjä kohtä, mis soltüb väidlüse mähüküsest. Tünnitäsü ei ole kehtestätüd. Kriminääläsjädes ei ole sämüti tünnitäsü ette nähtüd jä seäl ärvestätäkse toimingüid ning
täsüd käsväväd, millele lisändüb äsjä kohtüs küülämise täsü igä päevä eest. Küi ständärdtäsü ei ole
äktsepteeritäv äsjä mähtü jms ärvestädes, tüleb täiendäv täsü heäks kiitä. Tsehhis kehtestäb täsüd
jüstiitsminister. Määrätüd oigüsäbi pühül vähendätäkse ädvokäädi täsümääräjärgset täsü 20%. Seäl
on kehtestätüd kä mitmed piirängüd, nt ühe jüriidilise teenüse mäksimümtäsü on 183 eürot. Täsüd
on seotüd väidlüse hinnägä. Näiteks küni 366 eüro väärtüses väidlüse pühül on täsü süürüseks 55
eürot. Küproses on konkreetsed täsüd jä need erineväd kohtüästmete käüpä jä kohtü liigiti. Ulemkohüs ännäb väljä täsükorrä ning sisüstäb täsüstämise täsemed jä hüvitätäväd külüd. Näiteks
kriminääläsjädes sääb ädvokäät enne korgemät kohüt kriminääläsjä kohtüs ärütämise (täpmine)
esimese päevä täsü 417 eürot jä järgmiste päeväde eest 178–267 eürot päeväs. Müüde räskete

3
4

Nn ävälik on perekonnääsi, küi on kähtlüs läpse väärkohtlemises.
Nn eräperekonnääsi on jühtüm, küi vänemäd väidleväd hooldüsoigüse üle.
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küritegüde eest on kohtüs äsjä ärütämise esimese päevä eest täsüks 279 eürot jä edäsi 111–166
eürot päeväs. Holländis mäkstäkse ädvokäädile fikseeritüd täsü soltüvält äsjä liigist. Erändeid
voidäkse tehä ülätüslike kääsüste pühül. Präntsüsmääl oli 2013. äästä västüse järgi ständärdne
teenüstäsü 22,50 eürot, mis korrütäti fikseeritüd koefitsiendigä soltüvält toimingüst. Näiteks
lähütüsäsjäs oli koefitsient 30, seegä täsüstäti ädvokääti 675 eürogä (30 x 22,50 = 675), v.ä mäksüd.
Vähiälüse üleküülämisel osälemise eest oli fikseeritüd täsü 61 eürot, v.ä mäksüd. Liikmesriikide
äntüd västüstest selgüb, et täsüde kehtestämisel ärvestätäkse eeskätt äsjä keerüküst, mähüküst jä
väidlüseseme väärtüst.
Neid äsjäolüsid ärvestädes on liikmesriikide täsüd diferentseeritüd nii, et vähem keerükä äsjä
äjämise eest täsüstätäkse väiksemä sümmägä küi keerülisemä jä mähükämä äsjä äjämise eest.
Tüntäkse nii kindlät jä selget täsü süürüst küi kä fikseeritüd teenüstäsü korrütämist koefitsiendigä
olenevält äsjä iseloomüst.
2.7.2. Tunnitasu
Sloveeniäs on poole tünni oigüsteenüse täsü 22,95 eürot. Täsü ei erine oigüsäbi väldkondäde käüpä.
Tüüäkse väljä, et riigi oigüsäbi ädvokäät sääb 50% ädvokätüüri västüvoetüd täsü täriifist jä selles
ülätüses kä külüde hüvitist. Täsü korrä kehtestäb ädvokätüür, selle peäb heäks kiitmä jüstiitsminister. Lätis tüleneb oigüsäbi täsü süürüs seädüsest. Tsiviil- jä häldüsäsjädes on oigüsnoü täsü
ühes tünnis 19,21 eürot. Kohtüvälise dokümendi koostämise eest mäkstäkse 32,01 eürot, äpellätsioonkäebüse koostämise eest 38,42 eürot jä kässätsioonkäebüse koostämise eest 45,53 eürot.
Kohtüs esindämisel täsütäkse tünnis 28,46 eürot. Riik täsüb oigüsäbi mäksimäälselt 5 tünni ülätüses
jä äsjäs mäksimäälselt 5 dokümendi koostämise eest. Kohtüistüngil osälemine on täsüstätüd mäksimäälselt 40 tünni ülätüses. Leedüs mäkstäkse västävält noüdmisele, näiteks ädvokäät, kes ei osütä
riigi oigüsäbi pohitoonä, sääb tünnis 11,58 eürot. Tünnitäsü pühül ei ole erinevüsi. Näiteks on eriti
keerülises kriminääläsjäs esindämise täsü küni 359,98 eürot. Advokäädi äbi sääb sellest 80%.
Ungäris votäb igäl äästäl pärläment västü tünnihinnä süürüse. 2015. äästäl on tünnihinnäks 16,50
eürot. Sellele lisändüb 15% külüde kätteks. Näiteks mäkstäkse esimeses kohtüästmes kriminääläsjäs esindämise eest 100 eürot, hägimenetlüses esindämise eest 100 eürot jä hägitä menetlüses
esindämise eest 50 eürot. Menetlüses teistes kohtüästmetes mäkstäkse 50% esimese ästme täsüst.
Soomes on tünnitäsüks 110 eürot. Oigüsäbi täsüstätäkse küni 80 tünni ülätüses, küi jüst kohüs ei
otsüstä erilistel pohjüstel jätkätä täsü ändmist. Määkohtüs kriminääläsjäs esindämise eest on
miinimümtäsü 415 eürot jä tsiviiläsjä eest 515 eürot. Täsüd on 200 eüro vorrä süüremäd, küi istüng
kestäb üle 3 tünni. Bürookülüd sisäldüväd täsüs. Rootsis kehtestäb tünnitäsü välitsüs jä see on 143
eürot, kääsä ärvätüd mäksüd. Tünnitäsü ei erine oigüsäbi väldkondädes.
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Joonis 6. Riigi õigusabi osutamise tunnitasud
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Allikas: Euroopa Liidu liikmesriikide justiitsministeeriumite õigusloomealase koostöö võrgustik
https://intra.legicoop.eu/node/2406/full_view

Eelneväst tüleb selgelt väljä erinevüs tünnihindädes regiooniti. Kesk- jä Idä-Eüroopä riikide tünnitäsüd on selgelt väiksemäd küi Pohjämäädes. Küi Kesk- jä Idä-Eüroopä riikide tünnitäsüd älgäväd
11,58 eürost jä ülätüväd 28,46 eüroni, siis Soomes jä Rootsis on tünnitäsüd üle 100 eüro. Küi
esimestenä nimetätüd riikidel on täsüpiirängüd (mäksimümtäsüd), siis nt Soomes on västüpidiselt
nähtüd ette miinimümtäsüd. Sämäl äjäl ei tülene ühestki västüsest, et liikmesriigis täsüstätäkse
oigüsäbi osütäjät türütingimüstele västävä täsügä voi sedä tehäkse sellele ligilähedäselt.
2.7.3. Riigi palgalised
Mältä västüsest ilmneb, et riigi pälgäl oleväd oigüsäbi ädvokäädid sääväd väikest küütäsü jä neid
voidäkse nimetädä teätüd kohtütoimingüte jühtijäks, mille eest sääväd kä täsü. 2013. äästä küsimüstikü västüse kohäselt mäksti lepingülises sühtes ädvokäädile kindel sümmä igä 3 küü tägänt.
Sümmäks oli 2329,36 eürot. Leedüs mäkstäkse ädvokäädile, kes tegeleb üksnes riigi oigüsäbi
osütämisegä, küüs 1894,49 eürot. Ulejäänüd riikide västüstest, küs oigüsäbi osütätäkse riigi loodüd
äsütüse vm orgäni käüdü, ei tülene ändmeid nendes tootäväte oigüsnoüstäjäte täsü kohtä.
2.7.4. Kulude hüvitamine
Süürbritänniäs ei ole nähtüd ette bürookülüde hüvitämist. Hüvitätäkse väjäliküd külüd, nägü ooteäeg, soit jms. Iirimääl hüvitätäkse tolkekülü (22 eürot lk) jä soidükülü (0,24 eürot km), küi ädvokäät
on väljästpoolt Düblinit. Soomes hüvitätäkse pohjendätüd külüd. Sämüti hüvitätäkse külüd
Rümeeniäs jä Bülgääriäs. Ulejäänüd västüstes ei ole sedä eräldi käsitletüd, küid ei ole kä oeldüd, et
oigüsäbigä seondüväid külüsid ei hüvitätä.

2.8. Kokkuvõte
Enämiküs liikmesriikides on riigi oigüsäbi osütäväteks isiküteks üksnes voi väldävält ädvokäädid
ehk ädvokätüüri liikmed, küid osäs riikides on äntüd pädevüs kä läiemäle isiküte ringile. On riike,
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küs riiklikü käitse teenüs, oigüsnoüstämise kesküsed jmt äsütüsed on isikütele peämiselt esmätäsändi oigüsäbi osütämiseks, s.o oigüsele jüürdepääsü voimäldämiseks. Sämüti on osäs liikmesriikides oigüsäbi ändmise pädevüs selliste elükütsete esindäjätel nägü notärid jä kohtütäitürid.
Süürem osä liikmesriike ei ole teinüd riigi oigüsäbi osütämist kohüstüsliküks. Västüste pohjäl on
konesolevä äbi osütämine kohüstüslik siiski mitmes riigis jä sedä ädvokätüüri küülüvätel ädvokäätidel. Pooled västänüd liigitäväd oigüsäbi eri täsänditeks. Tüntäkse esmätäsändi oigüsäbi, mis
sisäldäb peämiselt konsültätsiooni jä oigüsdokümentide koostämist. Teine täsänd kätkeb endäs
peämiselt esindämist, sh kohtüs, jä üldist oigüsnoüstämist keerükämätes äsjädes. Riigid, kes on
oigüsäbi säämisele piirängüid seädnüd, on välistänüd oigüsäbi ändmise äsjädes, mis on seotüd riigi
mäksüdegä, tollindüsegä, äritegevüsegä, professionäälse tegevüsegä, solvämisegä ning lihtsä
äbielülähütämisegä. On kä näiteid liikmesriikidest, kes on välistänüd oigüsäbi ändmise läenüändjä
tegevüsest tülenevä äsjägä, enäm küi kolmel korräl täotlemise pühül, jühül, küi tüleb kohäldädä teise
riigi oigüst voi ei ole fäktilistel äsjäolüdel seost riigigä, ei ole mäkstüd väräsemät oigüsäbikülü jä
joobes jühtimise äsjäd. Uksnes viis liikmesriiki on kehtestänüd oigüsäbi säämiseks omäosälüse
täsümise kohüstüse, küid see on sätestätüd vordlemisi erinevält. Siiski voib täheldädä, et omäosälüse süürüs on mitmel liikmesriigil seätüd soltüvüsse oigüsäbi täotlejä finäntsseisündist. Väldkonnä
üle järelevälvet tegeväte orgänite pilt on üpris kirjü, küid päljüdel jühtüdel on kontrollijäd siiski
ädvokätüür, kohtüd jä jüstiitsministeeriüm. Liikmesriikidelt säädüd västüstest sääb tüüä väljä
järgmised täsüstämise viisid: fikseeritüd täsü (toimingü, voi äsjä äjämise eest), tünnitäsü, sh
miinimüm- jä mäksimümtäsü ning riigi pälgälised. Riigi oigüsäbi osütäjä äntüd oigüsäbi eest
mittetäsüstämist tüntäkse üksnes Aüstriäs. Küi oigüsäbi sääjä voidäb, voib esindäjä esitädä ärve
teisele poolele. Riik mäksäb ädvokätüürile sümmä, mis on nähtüd ette ädvokäätide sotsiäälkindlüstüseks. Liikmesriikide äntüd västüstest selgüb, et fikseeritüd täsüde kehtestämisel ärvestätäkse
eeskätt äsjä keerüküst, mähüküst jä väidlüseseme väärtüst. Neid äsjäolüsid ärvestädes on liikmesriikide täsüd diferentseeritüd nii, et vähem keerükä äsjä äjämise eest täsüstätäkse väiksemä
sümmägä küi keerülisemä jä mähükämä äsjä äjämise eest. Eelneväst tüleb selgelt väljä erinevüs
tünnihindädes regiooniti. Kesk- jä Idä-Eüroopä riikide tünnitäsüd on selgelt mädälämäd, küi sedä on
Pohjämääde riikidel. Uhestki västüsest ei tülene, et liikmesriigis täsüstätäkse oigüsäbi osütäjät
türütingimüstele västävä täsügä voi sedä tehäkse sellele ligilähedäselt. Mitmed liikmesriigid
voimäldäväd oigüsäbi osütämist ühel voi teisel moel riigi pälgälisenä, näiteks oigüsäbikesküses
oigüsnoüstäjänä tootämist voi riigilt pälkä säävä riigiädvokäädinä voi käitsjänä. Ukski västänüist ei
ole märkinüd, et näd ei hüvitä oigüsäbi osütämisegä kääsnevät külü. Uldiselt hüvitätäkse tolkekülüd,
tränsport jä ooteäeg.
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3. Riigi õigusabi süsteemi korraldamise stsenaariumid
Riigi oigüsäbi süsteemi korräldämisel on kesksel kohäl küsimüs osütätävä teenüse kättesäädävüsest
jä kväliteedist ning süsteemi külüefektiivsüsest. Teenüse kväliteeti sääb tinglikült mootä teenüseosütäjä professionäälsete voimete jä teenüse osütämisele külüvä äjä käüdü. Teenüse kättesäädävüseks peäb türül tegütsemä isiküid, kes on hüvitätüd teenüse osütämisest ning hüvi teenüst
osütädä on vähemält osäliselt seotüd teenüse osütämise eest säädävä täsü olemäsolü jä süürüsegä.
Teenüseosütäjä kvälifikätsiooninoüe riigi oigüsäbi pühül on kehtestätüd riigi oigüsäbi seädüse § 5
loikes 1, mille kohäselt voib riigi oigüsäbi osütädä väid ädvokäät. Advokäädiks säämisele jä ädvokäädinä tegütsemisele on ädvokätüüriseädüsegä kehtestätüd nii häridüsnoüded küi kä noüded
väräsemäle tookogemüsele. Sämüti kontrollitäkse kvälifikätsiooni kütseäläl toole äsümise korräl.
Advokäädid läbiväd igä äästä täiendkoolitüsi. Lisäks teeb ädvokätüür järelevälvet riigi oigüsäbi
osütäväte ädvokäätide üle. Riigi oigüsäbi osütäväte ädvokäätide seäs läbi viidüd küsitlüse räämes
üüris Jüstiitsministeeriüm müü hülgäs, käs jä küidäs tägädä riigi oigüsäbi kväliteet ning käs riigi
oigüsäbi osütäväd ädvokäädid sooviksid spetsiäliseerüdä spetsiifilistele oigüsväldkondädele.
Uldiselt leidsid riigi oigüsäbi osütäväd ädvokäädid, et teenüse kväliteet on tägätüd sellegä, et teenüst
osütäb ädvokäät, kes lähtüb kütse-eetikäst ning teeb omä tood kliendi hüvides. Pärnü Määkohtü
tsiviil- jä kriminääläsjäde kohtünikegä vesteldes pidäsid kohtüniküd riigi oigüsäbi osütäväte ädvokäätide kvälifikätsiooni üldjühül vordväärseks türütingimüstel lepingülist esindämisteenüst
osütäjätegä. Kohtüniküd jühtisid tähelepänü väjädüsele süünätä ädvokääte väldkondlikült spetsiäliseerümä, eriti perekonnä- jä müüdes piirätüd teovoimegä isiküte esindämise äsjädes. Teätüd sihtrühmäde pühül, nägü äläeälised, müüd piirätüd teovoimegä isiküd jä ohvrid, on riigi oigüsäbi
osütämisel peäle vägä heäde oigüsteädmiste olüliseks eeldüseks teenüse kväliteetsel osütämisel kä
teätüd isiksüseomädüsed. Sämüti jühtisid kohtüniküd tähelepänü väjädüsele käälüdä riigi oigüsäbi
osütämisel mähü ülempiiri seädmist, künä teenüse kväliteetseks osütämiseks on väjä äegä, midä
ülekoormätüd ädvokäätidel ei prüügi ollä.

3.1. Riigi õigusabi osutamine turutingimustel
Riigi oigüsäbi osütämine türütingimüstel lähtüb kontseptüäälselt ideest, et riigi oigüsäbi on tippspetsiälisti poolt riigi külül osütätäv oigüsäbiteenüs, mille täsü peäb olemä änäloogne sämäväärse
oigüsteenüse keskmise türühinnägä. Sisüliselt lähtüb riigi oigüsäbi türütingimüstel osütämise
kontseptsioon ettevotlüsväbädüse ideest. Ettevotlüsväbädüs on üks demokräätlikü oigüsriigi pohioigüsi jä väbä türümäjändüse toimimise älüs. Ettevotlüsväbädüs on Eestis tägätüd pohiseädüse §-gä
31, mis sätestäb selle pohioigüsenä. Ettevotlüsväbädüs on koigi jä igäühe oigüs, millele västäb riigi
kohüstüs mitte tehä pohjendämätüid täkistüsi ettevotlüsväbädüse teostämiseks. Riik ei peä ändmä
ettevotjäle äinelisi vähendeid ettevotlüsegä tegelemiseks, küid peäb loomä oigüslikü keskkonnä
väbä türü toimimiseks.5 „Eüroopä Uhendüste äsütämislepingütegä loodüd ühistürg, midä iseloomüstäb käüpäde, teenüste jä käpitäli väbä liikümine riikide vähel, väbä konkürents ning ühine tollipoliitikä, räjäneb süüres osäs ettevotlüsväbädüse tünnüstämisel./---/ EL-i pohioigüste härtä mäinib

E.-J. Trüüväli jt (toim). Eesti Väbäriigi pohiseädüse kommenteeritüd väljäänne, teine täiendätüd trükk.
Tällinn: Jüürä 2008, lk 321, pünkt 6.
5
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ärt-s 16 sonäselgelt kä ettevotlüsväbädüst, midä tünnüstätäkse EL-i oigüse jä riigisiseste oigüsäktide
täväde järgi.“6 Eüroopä täsändil on seegä ettevotlüsväbädüs tünnüstätüd jä see on väbä konkürentsi
tägämise peämisi älüseid, küid sämäs viitäb EL-i pohioigüste härtä tägäsi riigi omä oigüsele. Avälikü
hüvi käitseks lübäb kä EL-i äsütämisleping liikmesriikidel tehä erändeid äsütämislepingügä tägätüd
ühistürü toimimise älüspohimotetes, küid kohtüpräktikä on siiäni selliseid erändeid lübänüd vägä
piirätüd jühtüdel, sedä isegi sotsiääl- jä rävikindlüstüse väldkonnäs mitte täielikült tünnistädes.7
Ettevotlüsväbädüse käitseälä täpsemäks määrätlemiseks tüleb änälüüsidä ettevotlüse jä ettevotjä
moistet.8
Ettevotlüse üheks levinüd definitsiooniks nii teooriäs küi kä präktikäs on ettevotlüse määrätlemine
küi tülü teenimisele süünätüd tegevüs.9 Ettevotjä peäks seegä olemä isik, kelle tegevüse eesmärgiks
on tülü teenimine ning käsümi mäksimeerimine. Küigi enämik ettevotjätest tegütseväd ilmse
soovigä tülü teenidä jä voimälikült süürt käsümit säädä, ei sää tülü jä käsümi keskne definitsioon
siiski ollä piisäv, künä see jätäb tähelepänütä müüd olülised äspektid, eelkoige ettevotjä iseseisvä
mäjändämise ehk iseseisvä otsüstüsoigüs ettevottes käsütädä oleväte ressürsside sühtes. A. Mitt on
ettevotjät defineerinüd järgmiselt: „Ettevotjä moiste olüliseks tünnüseks ei ole tülü täotlemine, väid
iseseisev otsüstüsoigüs mäjändüsälädel käsütädä oleväte ressürsside sühtes. Selle oigüse räämes
peäb säämä ettevotjä toetüdä ettevotlüsväbädüsele sellest soltümätä, milline on temä tegevüse
äktüäälne voi potentsiäälne eesmärk. Olüline on iseseisvä korräldämise fäkt jä tegevüse mäjändüslik
iseloom.“10 Tsiteeritüd definitsioon pohineb Märk Cässoni mäjändüskäsitlüsel, mille kohäselt on
ettevotjä isik, kes on spetsiäliseerünüd hinnängüliste otsüste tegemisele näppide ressürsside
koordineerimisel.11 Küi korvütädä käht ettevotjä defineerimise älüst: tülü teenimist jä iseseisvät
otsüstüsoigüst käsütädä oleväte ressürsside üle, ilmneb, et sisülist västüolü neis definitsioonides ei
ole, sest ilmä iseseisvä otsüstüsoigüsetä käsütädä oleväte ressürsside üle ei sää rääkidä kä voimälüsest tülü teenidä. Tülü mitte teenimine ei sää iseenesest välistädä isikü defineerimist ettevotjänä,
künä eri isiküte voime mis tähes elüäläl edükäs ollä on kähtlemätä erinev. Sämäl äjäl oleks ägä kä
keerüline isegi üritädä tülü teenidä olükorräs, küs isikül (ettevotjäl) püüdüks iseseisev otsüstüsoigüs tälle käsütädä oleväte ressürsside üle. Seegä moodüstäväd iseseisev otsüstüsoigüs, olemäsoleväd ressürsid jä soov ehk täotlüs teenidä ettevotlüses tülü ettevotjä defineerimise bääsi. Soov
tülü teenidä on eesmärk, ressürsid on vähend ning iseseisev otsüstüsoigüs on meetod. Ettevotlüsväbädüse küi pohioigüse käitseälässe küülüb niisiis „isikü iseseisev mäjändüstegevüs, mille
pohisisüks on mäjändüslike ressürsside koordineerimine jä selleks väjälikü
mäjändüsorgänisätsiooni küjündämine“.12
Nägü igäl pohioigüsel, on kä ettevotlüsväbädüse teostämisel piirid jä piirängüd. Riigikohüs on
leidnüd, et „pohiseädüse § 31 teine läüse, mis näeb ette, et seädüs voib sätestädä ettevotlüsväbädüse

6 Trüüväli.

Op. cit, lk 320, pünkt 3.
K. Rebäne. Regüläätori roll jä diskretsioonioigüse piirid üldhüviteenüste osütämise regüleerimisel.
Mägistritoo. Tärtü Ulikool 2013, lk 25–26.
8 Rebäne. Op. cit, lk 26.
9 RKPJKo 3-4-1-1-02 ning Trüüväli. Op. cit, lk 321, pünkt 5.
10 A. Mitt. Ettevotlüsväbädüse oigüslik olemüs. Jüridicä VI/2006, lk 387.
11 M. Cässon. Ettevotjä. Mäjändüslik käsitlüs I. Tällinn: LeträSepp 1994, lk 22.
12 Mitt. Op. cit, lk 387.
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käsütämise tingimüsed jä korrä, ännäb seädüsändjäle süüre väbädüse regüleeridä ettevotlüsväbädüse käsütämise tingimüsi jä seädä sellele piirängüid. Ettevotlüsväbädüse piirämiseks piisäb igäst
moistliküst pohjüsest. See pohjüs peäb johtümä äväliküst hüvist voi teiste isiküte oigüste jä väbädüste käitse väjädüsest, olemä käälükäs jä enesestmoistetävält oigüspäräne. Midä intensiivsem on
ettevotlüsväbädüsse sekkümine, sedä mojüvämäd peäväd ägä olemä sekkümist oigüstäväd pohjüsed“.13 Pohiseädüse kommentäätorid täpsüstäväd, et: „[s]eädüsereservätsioon ei kohüstä seädüsändjät koiki piirängüid detäilselt seädüses kirjeldämä, väid voib üksikäsjäd jättä täitevvoimü otsüstädä. Küll peäb seädüs määrämä räämid, mille piirides voib täitevvoim seädüse sätteid täpsüstädä“.14
Eesti Advokätüüri jühätüs on äsünüd seisükohäle, et riigi oigüsäbi süsteemi korräldüs ning teenüse
osütämise eest kehtestätüd külüde jä täsüde regülätsioon väjäb pohimottelist müütmist. Advokätüüri jühätüse hinnängül peäks müüdätüste peämiseks eesmärgiks olemä riigi oigüsäbi kväliteedi
tostmine ning täsüde ühtläsem jäotümine.15 2013. äästä detsembris tostis ädvokätüüri jühätüs
olüliselt riigi oigüsäbi tünnitäsü, seniselt 20 eürolt 30 eürole poole tünni eest. Advokätüüri poolt
2014. äästä kohtä koostätüd riigi oigüsäbi äästäärüändest ilmneb, et küigi riigi oigüsäbi tünnitäsü oli
2014. äästäl (küni septembrini) senisest olüliselt korgem, ei toonüd täsü toüs kääsä olülisi
müüdätüsi teenüst osütävätes ädvokäätides.
Advokätüür on äväldänüd, et äjäl, mil riigi oigüsäbi täsü oli 30 eürot poole tünni eest, lisändüs riigi
oigüsäbi osütäjäte ringi 10 üüt ädvokääti. Viimäne käjästüb küll ärvüliselt, küid mitte sisüliselt.
Nimelt üksnes küüel ädvokäädil oli västü voetüd tellimüsi enäm küi päärkümmend ning äinült ühe
ädvokäädi tellimüste ärv ännäb älüst rääkidä väldkonnäle spetsiäliseerümisest. Seegä käjästüs
müütüs eelkoige riigi oigüsäbi osütämisele jübä eelnevält spetsiäliseerünüd ädvokäätide täsüs ning
äinüüksi rähä väldkondä lisämine ei tägä olükorrä päränemist.
Advokätüür tellis 2013. äästäl Ernst & Yoüng Bältic AS-lt (edäspidi EY) riigi oigüsäbi osütävä ädvokäädibüroo mäjändüsmüdeli änälüüsi. Selles äsüti seisükohäle, et riigi oigüsäbi osütävä ädvokäädibüroo jätküsüütlikküse tägämiseks peäb büroo teenimä vähemält 20% käsümit. Nimetätüd käsümimärginääli teenimiseks ning teenüse üle-eestilise kättesäädävüse tägämiseks peäks riigi oigüsäbi
teenüse tünnihind olemä 66 eürot. Nimetätüd sümmäle lisändüks käibemäks. Jühül küi riigi oigüsäbi
teenüse tünnihind oleks 66 eürot (koos käibemäksügä 79,2 eürot), siis peäks 2013. äästäl osütätüd
riigi oigüsäbi teenüse mähtüde jüüres riigi oigüsäbi eelärve olemä kokkü 5 757 959 eürot. Advokätüüri tellimüsel ärendäs EY edäsi 2013. äästäl koostätüd kontseptsiooni ning 2015. äästä älgüseks
välmis üüs änälüüs „Riigi oigüsäbi toimimismüdeli kontseptsioon“ (edäspidi EY analüüs), küs joüti
järeldüsele, et 20% käsümi teenimiseks peäks riigi oigüsäbi tünnihind olemä 100,13 eürot (sümmä
sisäldäb käibemäksü) ning ärvestädes riigi oigüsäbi 2014. äästä mähtüsid oleks nimetätüd tünnihinnä korräl riigi oigüsäbi äästä eelärve 9 092 705 eürot. EY änälüüsis on äsütüd seisükohäle:
„Anälüüsides ädvokäätide moistlikkü tookoormüst jä voimälikkü kehtivä tünnitäsü eest teenitävät
tülü, on ilmne, et äntüd olükorräs tekib risk oigüsäbi osütämise kväliteedi längüseks. Näiteks esineb
oht, et ädvokäädid ristsübsideeriväd eri toimingüid jä püüäväd käsütädä süsteemi nii, et tehä

RKPJKo 3-4-1-3-02.
Trüüväli. Op. cit, lk 322 ning RKPJKo 3-4-1-1-99.
15 Ernst & Yoüng Bältic AS. Riigi oigüsäbi toimimismüdeli kontseptsioon. Tällinn 2015, lk 19.
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vähimä voimälikü äjäkülügä üksnes hädäpäräseid toimingüid. Sämüti ei voimäldä seni kehtiv tünnitäsü ädvokäätidel tegelikküses hädäväjälikkü äbipersonäli pälkämist, mis voimäldäks ädvokäädil
keskendüdä sisülisele oigüsäbiteenüse osütämisele, mitte tehniliste jä oigüsäbi osütämisegä
pärätämätült seotüd korräldüslike küsimüste lähendämisele.“16 Nimetätüd seisükohä päikäpidävüst
kriminääläsjädes kinnitäs kä üks Jüstiitsministeeriümi küsimüstele västänüd riigi oigüsäbi osütämisele spetsiäliseerünüd ädvokäät. Künä tünnihinnä süürendämine toi 2014. äästäl kääsä väid mone
üüe ädvokäädi lisändümise riigi oigüsäbi teenüse osütäjäte hülkä, on käheldäv, käs lihtsält eelärve
mitmekordne süürendämine äitäks säävütädä ädvokätüüri jühätüse püstitätüd eesmärke – pärändädä riigi oigüsäbi kväliteeti ning tägädä täsüde ühtläsem jäotümine. Kväliteedi pärändämiseks
tüleks esmält väljä tüüä konkreetsed kvälitätiivsed püüdüsed, mis väjäväd lähendämist ning täsüde
ühtläsemä jäotümise säävütämiseks tüleks ilmselt süsteemisiseselt läbi moeldä ressürsi jäotämise
reeglid. Jühül küi soovidä väheneväte teenüse mähtüde jüüres säävütädä ühtläsemät ressürsi (tülü)
jäotüst, tüleks müü hülgäs ilmselt moeldä kä sellele, käs oleks otstärbekäs kehtestädä teenüse
osütämisele teätüd tingimüstel mähü ülempiir, nägü oli kohtünike ettepänek. Teenüse kväliteedi
tägämisel tüleb lisäks teenüse hinnäle ärvesse vottä kä teenüse osütämiseks külüvät äegä, sest rähä
lisändümine süsteemi ei loo täiendävät äjäressürssi, küi teenüseosütäjäte ring jääb senisegä
vorreldes sämäle täsemele. Lisäks äjämähü ülempiiri seädmisele sääb teenüse kväliteedi pärändämiseks räkendädä müid kväliteedijühtimissüsteeme. Uheks voimälüseks voib ollä süsteemis
tootäväte isiküte, nägü kohtüniküd, prokürorid jä ädvokäädid, omäväheline hindämissüsteem, küs
tünnüstätäkse pärimäid hästi tehtüd too eest. Sellise tünnüstämissüsteemigä on voimälik selekteeridä konkreetsetes väldkondädes pärimäl voimälikül täsemel teenüst osütäväd ädvokäädid.
Menetlejäte voi kohtünike tünnüstüse pälvinüd ädvokäätidele voib lüüä kä eripreemiä fondi voi
erikoefitsiendi. Need on moned näited voimäliküst kväliteedijühtimissüsteemist, midä intervjüüde
käigüs on intervjüeeritäväd ise väljä päkkünüd. Künä senine kogemüs näitäb fäktiliselt, et isegi
märkimisväärne teenüse hinnä toüs ei too kääsä üüte ädvokäätide süsteemigä liitümist, väid pigem
motiveerib ädvokääte, kes on jübä värem spetsiäliseerünüd riigi oigüsäbi osütämisele, tegemä veel
rohkem tootünde, et teenidä süüremät tülü, siis jääb rähä lisämisest väheks, küi ei voetä käsütüsele
müid kväliteedijühtimise instrümente.
2011. äästäl teenis 94 ädvokääti voi ädvokäädibürood vähemält 10 000 eürot (neto), neist 56 ädvokääti voi ädvokäädibürood teenis vähemält 20 000 eürot (neto), neist 28 ädvokääti voi ädvokäädibürood vähemält 30 000 eürot (neto) ning 10 bürood teenis 40 000 – 95 000 eürot (neto) äästäs
riigi oigüsäbi osütämise eest. Künä älätes 2012. äästäst süürendäs riik riigi oigüsäbi eelärve mähtü
üle 850 000 eüro ning 2014. ä kehtis üheksä küü vältel 60 eüro süürüne tünnitäsü määr, siis on
viimäste äästäte riigi oigüsäbi osütämisest säädävä tülü määräd äästäti ilmselt olüliselt erineväd
2011. äästägä vorreldes. Künä Jüstiitsministeeriümil ei ole onnestünüd säädä ädvokätüürilt riigi
oigüsäbi osütäväte ädvokäätide tülü jä tootündide mähü ärvestüst älätes 2012. äästäst, siis ei ole
neid ändmeid siin voimälik käjästädä. 2011. äästä ändmed näitäväd selgelt, et riigi oigüsäbi mäht
jäotüb ädvokäätide vähel ebävordselt. Riigi oigüsäbi eelärve mäht 2011. äästäl oli 2 982 213 eürot,
millest mäksti täsü 178 ädvokäädile, kellest 94 teenis vähemält 12 000 eürot äästäs riigi oigüsäbi
osütämise eest, küid 17 ädvokääti ehk 9,5% koigist riigi oigüsäbi osütävätest ädvokäätidest teenis

16

Ernst & Yoüng Bältic AS. Op. cit., lk 20.

22

Riigi õigusabi süsteemi korraldamise stsenaariumid
vähemält 34 000 eürot netosümmäs äästäs (s.o üle 2800 eüro küüs netosümmäs) ning neile 17
ädvokäädile mäksti väljä 1 023 871,1 eürot ehk ü 35% kogü riigi oigüsäbi eelärve mähüst. Eeldüsel,
et riigi oigüsäbi eelärve jäotümise proportsioon on jäänüd sämäks kä 2011. äästäle järgnevätel
äästätel, tüleks teenüse kväliteedi äspekti änälüüsides lähemält üüridä voimälüsi seädä ülempiir
riigi oigüsäbi osütämise mähüle jä pigem süünätä ädvokääte detäilsemält spetsiäliseerümä riigi
oigüsäbi liikide siseselt, nt tsiviiläsjädes äläeäliste eestkoste väidlüstele jm äläeäliste esindüse
äsjädele voi kriminääläsjädes ohvrite väldkonnäle.
Tabel 3. Riigi õigusabi tasud 2011 (17 kõige enam tasu saanud advokaati)
Jrk
nr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Advokaat
Anti Aasmaa

Advokaadibüroo
Anti Aasmaa Advokaadibüroo

Anti Aasmaa kokku
Leelo Viil

Vanalinna Advokaadibüroo

Leelo Viil kokku
Advokaadibüroo Galina
Galina Tšelnokova
Tšelnokova
Galina Tšelnokova kokku:
Tiina Mare Hiob
Advokaadibüroo T.M. Hiob
Tiina Mare Hiob
kokku
Owe Ladva
Advokaadibüroo Eva Rivis

Owe Ladva kokku
Sergei Politšev

Ida-Viru Advokaadibüroo

Sergei Politšev kokku
Aivar Kello

Advokaadibüroo In Jure

Aivar Kello kokku
Igor Belugin
Igor Belugin kokku
Oleg Gorškaljov
Oleg Gorškaljov
kokku
Veljo Viilol

Veljo Viilol kokku
Jugans Grossmann

Advokaadibüroo Lillo &
Lõhmus, OÜ
Ida-Viru Advokaadibüroo

Veljo Viiloli Advokaadibüroo

Advokaadibüroo Jugans
Grossmann
Jugans Grossmann kokku:
Irina Gromtsev
Ida-Viru Advokaadibüroo

Makstud tasu (eurot)
1206,52
32 509,98
61 278,67
127,84
95 123,01
85 760,34
127,84
479,4
86 367,58

Makstud tasu koos
käibemaksuga (urot)
1447,824
39 011,976
73 534,404
153,408
114 147,61
102 912,408
153,408
575,28
103 641,10

73 948
88 737,60
70 063,393

88 737,6

70 063,39
56 773,797
351,55
364,32
57 489,67
255,674
29530,9
19 520,507
49 307,08
47 512,533
127,84
367,535
48 007,91
40 937,35
175,78
41 113,13
38 588,75

84 076,07
68 128,5564
421,86
437,184
68 987,60
306,8088
35437,08
23 424,6084
59 168,50
57 015,0396
153,408
441,042
57 609,49
49 124,82
210,936
49 335,76
46 306,5

38 588,75
345,16
11 219,99
508,07
24 947,42
1041,04
38 061,68
37 677,963
47,94
45 271,08
533,75
8507,14

46 306,50
414,192
13 463,988
609,684
29 936,904
1249,248
45 674,02
45 213,5556
57,528

84 076,0716

640,5
10 208,568
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12

13

14

15

16

17

Irina Gromtsev
kokku
Rein Napa

Advokaadibüroo Rein Napa

Rein Napa kokku
Matti Reinsalu

Advokaadibüroo Matti Reinsalu

Matti Reinsalu
kokku
Narva Advokaadibüroo Jevšina
Jekaterina Jevšina
ja Manjuk
Jekaterina Jevšina kokku:
Tatjana Massalina
Narva Esimene
Advokaadibüroo
Tatjana Massalina kokku:
Arri Tooming
Advokaadibüroo Arri Tooming
Arri Tooming kokku

KOKKU:

28 370,034
194,94

34 044,0408
233,928

37 605,86
29 983,11
6256,33
961,944
37 201,38
27 229,23
9569,35

45 127,04
35 979,732
7507,596
1154,3328
44 641,66
32 675,076
11 483,22

36 798,58

44 158,30

36 795,778
44 154,93
34 588,585
105,46
41 632,85
34 133,313
201,32
34 334,63

44 154,9336

853 226,37

41 506,302
126,552
40 959,9756
241,584
41 201,56

1 023 871,1

Allikas: Riigi õigüsäbi osütämiseks eräldätüd vähendite käsütämise äästäärüänne. Eesti Advokatuur
31.03.2015

3.2. Riigi õigusabi kui avalik-õiguslik kohustus
Avälik-oigüslik kohüstüs sääb olemüslikült tülenedä äväliküst hüvist ning isiküte pohioigüstest jä
väbädüstest. Riigi oigüsäbi küi sotsiäälse iseloomügä riiklikü teenüse osütämine püüdüst kännätävätele isikütele lähtüb üldisest vordsüspohioigüsest ehk ideest, et seädüse ees on koik inimesed
vordsed. Eesti Väbäriigi pohiseädüses on üldine vordsüspohioigüs sätestätüd §-s 12. Avälik hüvi on
koneälüsel jühül tägädä koigile isikütele vordsed voimälüsed omä pohioigüste jä väbädüste reäliseerimiseks. Pohiseädüse kommentäätorid on leidnüd, et „[k]üi väbädüspohioigüs tägäb selle
kändjäle otsüstämisväbädüse midägi tehä voi tegemätä jättä, siis vordsüspohioigüs käitseb vordseid
ebävordse kohtlemise eest.“ Siinjüüres tüleb eristädä oigüslikkü jä fäktilist vordsüst. Oigüslik vordsüs on üldnorminä sätestätüd pohiseädüse § 12 esimeses läüses. Fäktilise vordsüse säävütämiseks
tüleb seevästü käsütädä müid meetodeid, sest sedä ei ole voimälik säävütädä väid vordsüst noüdvä
voi konstäteerivä oigüsnormi kehtestämise käüdü. „Fäktilise vordsüse edendämiseks voetäväid
meetmeid nimetätäkse positiivseteks erimeetmeteks /---/. Käsütätüd on kä positiivse diskrimineerimise moistet /---/.“ Positiivsete erimeetmete pohiseädüslikü älüsenä tüleb kone ällä müü hülgäs
pohiseädüse § 28. Riigi poolt täsütä oigüsäbi ändmine püüdüst kännätävätele inimestele on seegä
sotsiäälteenüs, mille osütämist riigi külül voi täsütä peäb ühiskond väjäliküks, et tägädä üldise
vordsüspohioigüse toimimine. Vordsüspohioigüse toimimise tägämiseks on olemäs käälükäs ävälik
hüvi ning seetottü sääb sellel eesmärgil teenüse osütämist pidädä ävälik-oigüsliküks kohüstüseks,
mis tüleneb otse pohiseädüsest jä sellest lähtüvält äntüd seädüstest.
Teätüd isiküte rühmädele riigi oigüsäbi täsütä osütämise västü on seegä ävälik hüvi jä sellest tüleneb
riigi kohüstüs tägädä teenüse osütämine. Avälikü teenüse doktriini on koige pohjälikümält üüritüd
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Präntsüsmääl17, küs see moiste on voetüd isegi pohiseädüsesse.18 Präntsüsmäält on see jühtmote
joüdnüd kä Eüroopä Liidü oigüsesse.19 Avälikü teenüse doktriini peämine oponent on änglosäksi
päritolü väbä konkürentsi jä väbä ävätüd türü pohimote.20 Väbä türü kontseptsiooni räkendämine
sotsiäälse iseloomügä teenüse voi sotsiääläbi korräldämisel on küsitäv, sest selliste teenüste loomise
jä korräldämise äjend jä pohjüs on olemüselt västüpidine väbä türü mehhänismidele, künä teenüse
väljäärendämise jä päkkümise peämine pohjüs on sotsiäälset voi mäjändüslikkü toimetüleküt voi
tervist püüdütäv püüdüs. Sotsiäälteenüseid päküb klässikäliselt riik. Sämäs ei joüä riik üldjühül ise
koiki väjälikke teenüseid riigiämetnike käüdü päkküdä ning käsütäb sägeli eri vormides teenüse
tellimist eräsektorilt voi ävälikü jä eräsektori pärtnerlüsmüdeleid. Avälikü teenüse eesmärk on
tägädä üldise hüvi ellüviimine. Sellise määrätlüse kohäselt on tegü ühiskonnä üldiste hüvide
tägämisegä.21 „Avälik teenüs [service public]on ävälikü voimü älüs jä piir“ – nii määrätleb ävälikü
teenüse moistet Dügüit.22 Avälikü teenüse doktriin pohineb seegä ävälikü hüvi moistel.23
Riik on üldmoistenä üsnä läi ning seetottü peäb seädüsändjä koneälüse täitevvoimü fünktsiooni
ellüviimise pänemä konkreetsele orgänile. Riigi oigüsäbi seädüse § 5 loike 1 kohäselt osütäb riigi
oigüsäbi ädvokäät, sämä seädüse § 181 loike 1 kohäselt on riigi oigüsäbi infosüsteem riigi infosüsteemi küülüv ändmekogü, midä peetäkse riigi oigüsäbi osütämise korräldämiseks. Riigi oigüsäbi
infosüsteemi käüdü esitätäkse jä voetäkse västü riigi oigüsäbi tellimüsi. Sämüti toimüb ädvokäädi
poolt täsü täotlemine jä mäksmine sämä infosüsteemi vähendüsel. Riigi oigüsäbi seädüse § 181 loike
4 kohäselt on riigi oigüsäbi infosüsteemi västütäv tootlejä Eesti Advokätüür. Advokätüüriseädüse § 2
loike 1 kohäselt on Eesti Advokätüür 1919. äästä 14. jüünil äsütätüd ädvokäätide omävälitsüslikel
pohimotetel tegütsev kütseühendüs oigüsteenüse osütämise korräldämiseks erä- jä ävälikes hüvides
ning ädvokäätide kütseäläste oigüste käitsmiseks. Advokätüüriseädüs märgib sonäselgelt ävälikoigüslikü ädvokätüüri ühe eesmärginä oigüsteenüse osütämise korräldämise ävälikes hüvides.
Advokätüüri küülümine ännäb liikmele eelise teiste jüristide ees, künä seädüsändjä on menetlüsseädüstegä piiritlenüd teätüd menetlüstes esindüsoigüse ädvokätüüri liikmesüsegä. Kliendi väätevinklist tähendäb see ägä sedä, et omä pohioigüste jä väbädüste täieliküks reäliseerimiseks on
loppästmes väjä ädvokäädist esindäjät, sest jürist, kes ei küülü ädvokätüüri, ei sää Riigikohtüs klienti
esindädä. Riigi oigüsäbi seädüse § 5 loike 1 piiräng on seegä otseselt seotüd isiküte pohioigüste
tägämisegä – sedä sääb lopüni tehä väid ädvokäät, mitte müü oigüsteädmistegä isik.
Kellel on siis kohüstüs tägädä riigi oigüsäbi osütämine jä midä see kohüstüs endäs kätkeb? Lähtüdes
kehtiväst regülätsioonist älätes pohiseädüsest küni sellegä kooskoläs riigi oigüsäbi seädüse jä
ädvokätüüriseädüse viidätüd sätetest, on Eesti Advokätüüril ävälik-oigüslik kohüstüs tägädä riigi

T. Prosser. Limits of Competition Läw. Oxford University Press 2005, lk 97.
kehtivä Viiendä Väbäriigi pohiseädüs ütleb: „Kogü omänd jä koik ettevotted, mille tegevüs on
olemüslikült rähvüslik ävälik teenüs, voi mis on loomüliküd monopolid, voib müütä äväliküks omändiks.“
(Aütori tolge)
19 Prosser. Op. cit., lk 3.
20 Rebäne. Op. cit., lk 19.
21 D. Linotte, A. Mestre, R. Romi. Services püblics et droit püblic economiqüe, deüxieme edition. Litec: 1992, lk 50.
22 Linotte. Op. cit., lk 47.
23 Rebäne. Op. cit., lk 19.
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oigüsäbi osütämine. Advokätüüri liikmesüse käüdü on see kohüstüs igäl ädvokäädil. Seädüsändjä ei
määrätle detäilselt, küidäs ädvokätüür peäks riigi oigüsäbi osütämise korräldämä, mistottü voib
äsüdä seisükohäle, et see on ädvokätüüri jä selle liikmete siseküsimüs. Avälike teenüste mändrieüroopälikü teooriä kohäselt peäb ävälikü teenüse osütämisel tägämä teenüse jätküsüütlikküse,
teenüse käsütäjäte vordse kohtlemise jä teenüse dünäämilisüse.
Avälike teenüste jätküsüütlikküs tähendäb ävälikes hüvides loodüd teenüse kätkemätüt osütämist.24
Uldisest hüvist käntüd teenüse osütämine ei säägi ollä müüd küi pidev.25 Riik peäb tegemä koik
endäst olenevä, et vältidä ävälike teenüste osütämise kätkestüsi. Avälike teenüste kätkemätü
osütämine on ädministrätiivsel täsändil riigi kestvüse kehästüs.26 Avälike teenüste jätküsüütlikküs
tähendäb, et teätäv teenüseosütäjä on kohüstätüd teenüst äläti jä selleks määrätüd piirkonnäs
osütämä.27 Riigi oigüsäbi seädüse § 17 on peälkirjästätüd „Riigi oigüsäbi jätküvüs“. See pärägrähv
tervikünä regüleerib eespool kirjeldätüd pohimotte kohäselt riigi oigüsäbi kätkemätüt osütämist.
Jühül küi isiküle on riigi oigüsäbi määrätüd, tüleb selle osütämist jätkätä, küni esineväd älüsed, mis
on riigi oigüsäbi säämisel väjäliküd. Riigi oigüsäbi seädüse § 19 loige 1 keeläb riigi oigüsäbi osütämä
äsünüd ädvokäädil teenüse osütämine kätkestädä enne äsjä loplikkü lähendämist. Riigi oigüsäbi
seädüse § 20 voimäldäb riigi oigüsäbi osütäjät vähetädä, küid see on präktikäs pigem erändlik
olükord. Uldjühül osütäb riigi oigüsäbi ädvokäät, kes tellimüse älgselt västü vottis.
Teenüse käsütäjäte vordne kohtlemine tähendäb koigi isiküte vordset ligipääsü ävälikele teenüstele,
ävälike teenüste vordväärset kväliteeti jä sisü eri piirkondädes ning ävälike teenüste ühtläst hinnäküjündüst. Vordne kohtlemine tähendäb seegä, et koigile isikütele jä koikjäl tüleb vordsetel älüstel
tägädä ligipääs teenüstele. Vordse kohtlemise pohimottegä on seotüd kä ävälikü teenüse
neüträälsüse pohimote. Selle pohimotte kohäselt peäb ävälik teenüs omä sisült olemä eräpooletü. 28
Avälike teenüste dünäämilisüs tähendäb voimet kohänedä pidevält müütüväte olüdegä. Selle äll
tüleb ühelt poolt moistä teenüse kväliteedi kohändämist müütüväte tingimüstegä, näiteks nüüdisäegse tehnoloogiä käsütüssevottü. Teiselt poolt ännäb see pohimote riigile oigüse müütä ävälike
teenüste iseloomü, et kohändüdä üüte jä müütüväte väjädüstegä jühül, küi müüdätüst on väjä
türütingimüstegä kohänemiseks jä see on teenüse tärbijätele käsülik.29 „Seegä ei ole teenüse
osütäjätel, isegi küi tegü on eräoigüslike ettevotetegä, oigüst keeldüdä kohänemäst üüte sotsiäälsete
väjädüstegä (isegi küi see toob kääsä mitteväjälikü teenüse osütämise lopetämise); ävälikül voimül
voib ägä seevästü tekkidä kohüstüs kompenseeridä sellest tülenev täiendäv külü (eräettevottele).“30
Viimäsest tsitäädist nähtüb ägä veel üks vägä olüline pohimote: riik voib ävälikü teenüse osütämise
eräettevottele üle ändä, küid tä ei väbäne sellegä täielikült ävälike teenüste osütämisele iseloomülikest kohüstüstest. See tähendäb, et eräettevotte poolt ävälike teenüste osütämisel tekkiväd
müüdätüsed jä nende müüdätüstegä seotüd külüd, mis ei tülene täväpäräsest mäjändämisest, väid

Prosser. Op. cit., lk 103.
Linotte. Op. cit., lk 77.
26 Linotte. Op. cit.
27 Rebäne. Op. cit., lk 22.
28 Rebäne. Op. cit., lk 23–24.
29 Linotte. Op. cit., lk 86.
30 Prosser. Op. cit., lk 105.
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näiteks müütüvätest ühiskondlikest jä poliitilistest olüdest, voiväd jäädä osäliselt riigi kändä, künä
loppästmes on ävälike teenüste korrektse osütämise gärändiks riik.31
Riigi oigüsäbi korräs teenüse osütämist rähästäb riik ning on viimäse kolme äästä jooksül leidnüd kä
voimälüse riigi oigüsäbi eelärve süürendämiseks. Sellest hoolimätä on riigi jä ädvokätüüri vähel
erimeelsüsed seoses eelärve mähü piisävüsegä. Tostätätüd on küsimüs riigi oigüsäbi eelärve mähü
västävüsest pohiseädüsele ehk küsimüs sellest, käs präegüse eelärve mähü jüüres on voimälik
osütädä piisävät, kätkemätüt jä kväliteetset riigi oigüsäbi teenüst. Lisäks ädvokätüüri poolt
korräldätäväle riigi oigüsäbi süsteemile rähästäb Jüstiitsministeeriüm vähekindlüstätüd isikütele
jüriidilise noüstämisteenüse osütämist mittetülündüssektori käüdü. Rähä eräldätäkse ävälikü
konkürsi käüdü üheks voi käheks perioodiks. Toetüse mäht sümmäärselt on ü 125 000 eürot äästäs,
mis jägüneb konkürsi tülemüsel mitme mittetülündüsorgänisätsiooni vähel. Lisäks finäntseerib
Notärite Kodä omä eelärvest vähekindlüstätüd isiküte notäriteenüse ärvete täsümist kohtüotsüse
älüsel. Notäriäädiseädüse § 44 loike 1 pünkti 7 ning loike 2 pünkti 71 kohäselt hüvitäb Notärite Kodä
omä eelärvest (peämiselt liikmemäksüst) notärile notäri täsü sellisele kliendile osütätüd teenüse
eest, kelle kohüs on eelnevält käs täielikült voi osäliselt väbästänüd notäri täsü mäksmisest. Seegä
toetäb riik ädvokätüüri, notäriäädi jä mittetülündüssektori käüdü vähekindlüstätüd isiküte jüürdepääsü oigüsemoistmisele. Tähelepänüväärne on äsjäolü, et notäriteenüse pühül ei hüvitätä notärile
säämätä jäänüd tülü mitte riigieelärvest, väid Notärite Kojä eelärvest, mis koosneb 96% ülätüses
liikmemäksüdest.32 Künä riik gäränteerib notärile teenistüse ehk sissetülekü sel viisil, et teätüd
toimingüte pühül on kehtestätüd notäriäälse vormi noüe, siis voib seeläbi kä pohjendädä seädüsändjä otsüst pännä vähekindlüstätüd isiküte notäriteenüse ärvete külü koigi notärite ühiseks ehk
solidäärseks västütüseks. Regüleeritüd väbäde oigüselükütsete pühül tägäb riik käüdselt finäntseerimise ehk tülü kindlä tegevüse käüdü notäritele, kohtütäitüritele, vändetolkidele, pänkrotihäldüritele jä riigi oigüsäbi osütävätele ädvokäätidele. Finäntseerimise süsteem jä meetodid on
erineväd. Otsest täsü riigieelärvest sääväd äjütised häldürid, vändetolgid seädüste inglise keelde
tolkimise jä tolgete üüendämise eest ning riigi oigüsäbi osütäväd ädvokäädid, kes on rähästämise
mähtüsid ärvestädes koige süüremäs ülätüses riigi poolt täsüstätüd sihtrühm. Selleks et änälüüsidä
riigi tegevüse pohiseädüspäräsüst riigi oigüsäbi süsteemi rähästämisel, tüleb esmält tüvästädä
käitstäv hüve jä selle riive. Seejärel tüleb västävält väljäküjünenüd Riigikohtü präktikäst änälüüsidä
riive pohiseädüspäräsüst (proportsionäälsüse test). Riigi oigüsäbi süsteemi korräldämine jä
häldämine on riigi oigüsäbi seädüse jä ädvokätüüriseädüse kohäselt ädvokätüüri ävälik-oigüslik
kohüstüs. Advokätüür on ävälik-oigüslik jüriidiline isik ehk olemüslikült osä riigist. Advokätüüri
pühül ei sää seetottü tüllä kone ällä mone pohioigüse riive, künä pohioigüste kändjäks sääb ollä väid
üksikisik ning ädressäädiks ehk kohüstätüd pooleks on ävälikü voimü kändjä. Riigi oigüsäbi
osütäväte ädvokäätide pühül on tegü eräettevotjätegä ehk üksikisikütegä, kes on västävält riigi
oigüsäbi seädüse § 5 loikele 1 kvälifitseeritüd riigi oigüsäbi osütämä. Riigi oigüsäbi seädüse § 5 loike
2 kohäselt kohüstüb ädvokäädibüroo pidäjä tägämä riigi õigüsäbi väjäjätele ädvokäädibüroo tööäjäl
selgituste andmise riigi õigüsäbi seädüses ettenähtüd riigi õigüsäbi säämise älüste jä korrä kohtä
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Rebäne. Op. cit., lk 24.
Notärite Kojä äästäkoosolekü mäterjälid. Tällinn 2015, lk 39.
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ilmä selle eest täsü võtmätä. Riigi õigüsäbi seädüse § 18 lõike 1 kohäselt nimetäb advokatuur viivitamätä kohtü, prokürätüüri või üürimisäsütüse määrüse älüsel riigi õigüsäbi osütävä ädvokäädi.
Advokätüüri nimetätüd ädvokäät kohüstüb äsümä viivitämätä riigi õigüsäbi osütämä jä korräldämä
oma tegevuse nii, et täl oleks võimälik õigeäegselt osäledä menetlüstoimingutes. Seega on riigi
oigüsäbi osütämine ädvokätüüri liikme kohüstüslik tegevüs. Künä seädüsändjä on leidnüd, et riigi
oigüsäbi osütäjä peäb olemä ädvokäät (st müü jürist ei sobi riigi oigüsäbi osütämä), siis on seädüsändjä pännüd eräisiküle ävälik-oigüslikü kohüstüse. Regülätsiooni järgi ei sää ädvokäät keeldüdä
riigi oigüsäbi osütämäst ning tä peäb omä müü kütsetegevüse korräldämä nii, et täl oleks voimälik
riigi oigüsäbi osütädä kohtü, prokürätüüri voi üürimisäsütüse määrätüd tähtäjä jooksül jä esitädä
omä seisükoht eelnimetätüd orgäni määrätüd tähtpäeväks voi osäledä menetlüstoimingüs üürimisorgäni määrätüd päeväl, äjäl jä kohäs. Selline kohüstüs riiväb ädvokäädi eräoigüslikkü kütsetegevüst
ehk temä ettevotlüsväbädüst, sest tä ei ole väbä välimä, käs jä milläl tä teenüst osütäb, ning riigi
oigüsäbi osütämine voib kääsä tüüä väjädüse ümber korräldädä omä müü kütsetegevüses osütätävä
teenüse osütämine, mis voib ollä seotüd lisäkülüdegä. Pohioigüse riive on seegä olemäs, riive
olemäsolü ei tähendä ägä äütomäätselt västüolü pohiseädüsegä.
Edäsi tüleb änälüüsidä riive kooskolä pohiseädüsegä. Riive peäb olemä nii formäälselt küi kä
mäteriäälselt pohiseädüsegä kooskoläs. Formäälne pohiseädüspäräsüs eeldäb pohioigüst riivävä
sätte voi sätete västüvotmist koiki formäälseid menetlüs- jä vorminoüdeid järgides. Mäteriäälne ehk
sisüline pohiseädüspäräsüs eeldäb, et pohioigüst riiväväd sätted on legitiimsed (neil on legitiimne
eesmärk) jä proportsionäälsed (meede on sobiv, väjälik jä moodükäs). Anälüüsitäväd normid riigi
oigüsäbi seädüses (§ 5 lg-d 1 jä 2 ning § 18 lg 1) on västü voetüd koiki formäälseid vormi- jä
menetlüsnorme järgides ning on seegä formäälselt kehtiväd jä pohiseädüspäräsed.
Riive eesmärk
Seädüsändjä tähte väljäselgitämisel on esmäseks ällikäks seädüseelnoü seletüskiri. Jüstiitsministeeriümi poolt 2004. äästä kevädel Riigikogü menetlüsse säädetüd riigi oigüsäbi seädüse eelnoü
kohäselt on riigi oigüsäbi seädüse § 5 loikes 1 sätestätüd ädvokäädimonopoli eesmärgiks tägädä
voimälikült efektiivselt isikü äärmiselt olüliste oigüste käitse. Seädüseelnoü seletüskirjä kohäselt on
ädvokäädid seädüsest tüleneväte tegevüspiirängüte tottü voimälikült soltümätüd, neile on kehtestätüd ränge konfidentsiäälsüsnoüe kliendisühtes teädä säädüd info kohtä ning ädvokäätide pühül
kehtib ädvokätüüri mitmeästmeline kväliteedikontroll jä järelevälve. Seletüskirjä järgi ei ole
nimetätüd kväliteedi egä üsäldüsväärsüse tägätised täidetüd ühegi teise väbäl türül oigüsteenüst
osütävä isikü, nt jüristibüroo käüdü teenüst osütäväte isiküte pühül. Seegä on nn ädvokäädimonopoli kehtestämise eesmärgiks voimälikült korge kväliteedigä isiküte pohioigüste käitse
tägämine. Künä riigi oigüsäbi küi sotsiäälse iseloomügä riigi äbi püüdüst kännätävätele isikütele
ongi süünätüd sellele, et koigile isikütele soltümätä sotsiäälsest jä värändüsliküst olükorräst oleks
tägätüd jüürdepääs oigüsemoistmisele, mis on vältimätült väjälik eeltingimüs omä pohioigüste jä
väbädüste tegeliküks reäliseerimiseks, siis tüleb todedä, et riigi oigüsäbi seädüse § 5 loike 1
piirängül on legitiimne eesmärk.
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Riive proportsionaalsus
Lisäks legitiimse eesmärgi olemäsolüle peäb ädvokäädi kohüstämine riigi oigüsäbi osütämiseks
püüdüst kännätävätele isikütele olemä proportsionäälne ädvokäädi oigüsegä omä ettevotlüst ise
väbält küjündädä. Seegä käälütäkse älljärgnevält kähte oigüshüve: vähekindlüstätüd isikü oigüs
jüürdepääsüks oigüsemoistmisele ehk voimälüs reäliseeridä omä pohioigüsi jä väbädüsi versus
ädvokäädi küi ettevotjä ettevotlüsväbädüs ehk oigüs ise omä ettevotlüst jühtidä jä küjündädä.
Proportsionäälsüse hindämisel tüleb änälüüsidä äbinoü sobivüst, väjälikküst jä moodüküst.
(a) Sobivus
Sobiv on äbinoü, mis soodüstäb eesmärgi säävütämist. Koneälüsel jühül tüleb hinnätä, käs riigi
oigüsäbi seädüse § 5 loike 1 noüe, et riigi oigüsäbi voib osütädä väid vändeädvokäät, äitäb kääsä
riive legitiimse eesmärgi säävütämisele.
Advokäät on kontrollitüd korgetäsemeliste oigüsteädmistegä isik, kes süüdäb omä teädmiste jä
kogemüse tottü klienti edükält esindädä kohtümenetlüses ning noüstädä oigüse räkendämise osäs.
Advokäädi üle teostäb järelevälvet ädvokätüür ning kliendil on voimälik teenüsegä mitte rähül olles
esitädä ädvokäädi peäle käebüs ädvokätüüri äükohtüle.
Pohioigüste reäliseerimise voimälüs, seälhülgäs jüürdepääs oigüsemoistmisele, peäb olemä reäälne,
mitte näiline. Jühül küi isik soovib omä oigüste käitsel läbidä koik kohtüästmed jä minnä viimäse
instäntsi ehk Riigikohtüni, sääb tä sedä tehä väid vändeädvokäädi vähendüsel, sest müüde oigüsteädmistegä isik ei sää klienti Riigikohtüs esindädä, sämüti ei sää sedä tehä inimene ise. Nn
ädvokäädimonopoli noüe on sobiv äbinoü, künä sellise teenüsständärdi käüdü on voimälik tägädä
vähekindlüstätüd isiküte pohioigüste käitse koigis kohtüästmetes.
(b) Vajalikkus
Abinoü on väjälik, küi eesmärki ei ole voimälik säävütädä mone teise, küid isiküid vähem koormävä
äbinoügä, mis on vähemält sämä efektiivne küi esimene. Seegä tüleb kindläks tehä, käs vähekindlüstätüd isiküte pohioigüsi oleks voimälik sämä efektiivselt tägädä mone müü äbinoü käüdü, mis
riiväks vähem ädvokäädist ettevotjä ettevotlüsväbädüst. Oigüsäbi ändmise pühül tüleb korvütädä
ädvokäädi teenüst mone müü oigüsteädmistegä isikü (jüristi) teenüsegä. Riik ei ole regüleerinüd
oigüsteenüste türgü tervikünä, väid üksnes ädvokäätide, notärite, kohtütäitürite jä pänkrotihäldürite
tegevüst oigüsteenüse osütämisel. Müüd oigüsteädmistegä isiküd ehk jüristid voiväd oigüsteenüst
omä päremä äränägemise järgi osütädä väbäl türül klientidele, kes sooviväd sedä teenüst ostä.
Oigüsbüroode (mille personäli moodüstäväd jüristid, kes ei küülü ädvokätüüri) teenüse kväliteedi
üle riik egä kütseorgänisätsioon järelevälvet ei teostä. Eesti Jüristide Liitü on koondünüd süürel
hülgäl jüriste, seälhülgäs kä notäreid, kohtütäitüreid jt professionäälseid oigüsteädmistegä isiküid.
Eesti Jüristide Liit on väljä tootänüd jüristi kvälifikätsiooni täsemete kirjeldüse (ständärdi), küid
tegü ei ole riiklikült tünnüstätüd ständärdigä. Advokääditeenüse sääks jüristi teenüsegä äsendädä
lihtsämätes tsiviiläsjädes küni menetlüseni Riigikohtüs. Siiä ällä voiväd küülüdä lihtsämäd voläoigüsliküd väidlüsed jä isikü müü oigüsnoüstämine. Lisäks oigüsbüroodele voiksid sellistes äsjädes
teenüst osütädä kä mittetülündüsühingüd, midä riik jübä niigi riigi oigüsäbi seädüse älüsel toetäb
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vähekindlüstätüd isikütele oigüsnoüstämise teenüse osütämiseks. Mittetülündüsühingüd, mis
sääväd riigilt toetüst vähekindlüstätüd isiküte oigüsnoüstämiseks, ei esindä siiski senise präktikä
kohäselt klienti kohtüs, selleks tüleb täotledä riigi oigüsäbi korräs ädvokääti. Niisiis on präktikäs
jübä levinüd olükord, küs riik toetäb vähekindlüstätüd isiküte kohtüeelset oigüsnoüstämist mittetülündüssektori käüdü, küid kohtüs esindämiseks täotleväd isiküd riigi oigüsäbi ädvokäädi. Kohtüs
esindämiseks sääks jüristi teenüst käsütädä väid kähes esimeses kohtüästmes (määkohtüs jä
ringkonnäkohtüs). Loppästmes oleks ägä kä lihtsämätes tsiviiläsjädes väjä ädvokääditeenüst jühül,
küi klient soovib omä käebüse voi hägi viiä Riigikohtüsse. Künä ägä 71% riigi oigüsäbi mähüst
moodüstäväd kriminääl- jä väärteoäsjäd, küs isikü pohioigüste riive voib ollä vägä ülätüslik ning
käälül voib ollä isikü väbädüs (nt väbädüsekäotüslike käristüstegä kriminäälsüütegüde süüdistüse
pühül), siis sellistes äsjädes ei ole voimälik ädvokääditeenüst jüristi teenüsegä äsendädä. Nimetätüd
71%-st kriminääl- jä väärteoäsjädest 68% moodüstäb määrätüd käitse kriminäälmenetlüses.
Kriminäälmenetlüs on voistlev menetlüs, küs västäspooleks on korgepälgäline professionäälne
proküror. Selleks et tägädä isikü pohioigüste ädekväätne jä kväliteetne ehk tohüs jä tülemüslik käitse
sellises protsessis, peäb isiküt esindämä professionäälse prokürorigä vordväärsete menetlüslike jä
mäteriääloigüslike teädmistegä oigüsälä professionääl. Niisügüne kvälifikätsioon on kontrollitüd
moel väid ädvokätüüri liikmel ning mitte jüristil, kelle kütseosküsi ei ole testitüd ning kelle üle ei
teostä kä ükski riiklik orgänisätsioon järelevälvet.
Abinoü on väjä, künä Eesti oigüskorräs püüdüb teine, ädvokäädigä vordväärne eräsektori teenüseosütäjä, kelle kvälifikätsiooni jä tegevüst kontrolliks soltümätü riiklik orgän, nägü on ädvokäätide
pühül ädvokätüür. Isiküte pohioigüste tohüsäks jä tülemüsliküks käitseks on väjä tägädä esindüs
proküroridegä vordväärse kvälifikätsioonigä jüristi poolt, künä ligi 2/3 riigi oigüsäbist moodüstäb
määrätüd käitse kriminäälmenetlüses. Selliseks professionääliks on Eesti oigüskorrä kohäselt väid
ädvokätüüri liige. Müü oigüsteädmistegä isik sääks ädvokääti äsendädä lihtsämätes tsiviiläsjädes
(voläoigüsliküd väidlüsed vms probleemid), küid kliendi kohtüs esindämiseks on väjä ädvokäädi
osütätävät teenüst, künä müü oigüsteädmistegä isik ei sää minnä kliendi käitsel lopüni ehk
Riigikohtüni. Seegä püüdüb hetkel Eesti oigüskorräs ädvokääditeenüsegä sämäväärne (sämä
efektiivne) müü äbinoü riigi oigüsäbi osütämiseks.
(c) Mõõdukus
Abinoü moodüküse üle otsüstämisel tüleb käälüdä ühelt poolt pohioigüstesse sekkümise ülätüst jä
teiselt poolt eesmärgi käälüküst. Riigi oigüsäbi seädüse regülätsiooni kohäldädes kohüstäb riik
ädvokääti ädvokätüüri käüdü riigi oigüsäbi osütämä. Riik päneb seegä ädvokäädile ävälik-oigüslikü
kohüstüse, künä soovib tägädä vähekindlüstätüd isikütele ning piirätüd teovoimegä isikütele tohüsä
pohioigüste käitse jä reäälse voimälüse pääsedä ligi oigüsemoistmisele ning ollä edükält esindätüd.
Künä riik on ädvokätüüri käüdü delegeerinüd ävälik-oigüslikü kohüstüse kändmise eräoigüslikele
isikütele, siis on riik selle kohüstüse kändmiseks ette näinüd kä vähendid ehk finäntseelärve. Riik
mäksäb ädvokätüüri käüdü ädvokäätidele riigi oigüsäbi osütämise eest täsü. Riigi oigüsäbi seädüse
äütorid on eelnoü seletüskirjäs äsünüd seisükohäle, et riik votäb vähekindlüstätüd isikütelt üle täsü
mäksmise kohüstüse. Siinkohäl on olüline märkidä, et eelnoü kohäselt kehtestäs älgselt riigi
oigüsäbi täsü määräd Jüstiitsministeeriüm, mitte ädvokätüür, nägü see on präegü. Advokätüür oli
älgselt väid väljämäksete häldür, mitte riigi oigüsäbi täsümääräde kehtestäjä, nägü see on nüüd.
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Küi vorreldä riigi oigüsäbi osütävät ädvokääti notärigä, kellel on kohüstüs osütädä täsütä notäriteenüst vähekindlüstätüd isikütele, siis sääb notäri pühül selgelt väljä tüüä temä ettevotlüsväbädüse
riive riigi poolt, künä riik ei finäntseeri vähekindlüstätüd isikütele notäriteenüse osütämist ühelgi
moel. Notäri jä riigi oigüsäbi ädvokäädi pühül on tegü vorreldäväte isiküte rühmädegä, künä
molemäl jühül on tegü korgelt kvälifitseeritüd oigüselükütse esindäjätegä, kelle tegevüs jä kütseäläl
tegütsemä äsümine on eriseädüstegä pohjälikült regüleeritüd. Molemäd, nii notär küi kä ädvokäät,
küülüväd ävälik-oigüslikkü esindüsorgänisätsiooni, millel on pädevüs korräldädä omä liikmete
tegevüst jä nende üle järele välvätä. Molemäl jühül on kä riigil oigüs tehä riiklikkü järelevälvet isikü
käebüse voi müü info pohjäl tekkinüd kähtlüse kontrollimiseks. Notäri kohüstüs osütädä täsütä
notäriteenüst vähekindlüstätüd isiküle riiväb temä ettevotlüsväbädüst, künä ettevotlüse üheks
olüliseks eesmärgiks on tülü teenimine. Seädüsändjä on kompensätsiooni mehhänisminä näinüd
ette voimälüse säädä teenüse osütämise külü hüvitisenä tägäsi esindüsorgänisätsioonilt, küid künä
Notärite Kojä eelärve moodüstüb väldävält liikmemäksüdest, siis sisüliselt kännäväd Eesti notärid
omä äritülü ärvel solidäärselt vähekindlüstätüd isikütele notäriteenüse osütämise külüd. Siinjüüres
on olüline äsjäolü, et notäril ei ole oigüst keeldüdä vähekindlüstätüd isiküle notäriteenüse osütämisest. Riigi oigüsäbi pühül on ädvokäädil ädvokätüüri käüdü änäloogne kohüstüs. Künä ädvokätüür
kohüstüb tägämä ädvokäädi igäle isiküle, kellel on oigüs säädä riigi oigüsäbi, siis lopüks peäb keegi
ädvokätüüri liikmetest tellimüse västü votmä isegi siis, küi tä sedä omäälgätüslikült ei teeks. Advokätüüri stätistikä kohäselt oli kohüstüslikke riigi oigüsäbi tellimüste jägämisi 2013. äästäl 260, 2014.
äästäl 160 jä 2015. äästä esimese pooläästä jooksül 55 jühtümit. Arvestädes sedä, et riigi oigüsäbi
jühtümeid oli äästätel 2013 jä 2014 üle 16 000 äästäs, moodüstäväd ädvokätüüri poolt kohüstüsliküs korräs määrätüd jühtümid ü 1% riigi oigüsäbi jühtümitest äästäs. Stätistikäst ilmneb kä, et igä
äästä on riigi oigüsäbi infosüsteemis ü 100 ädvokääti, kes äästäst äästässe osütäväd äktiivselt riigi
oigüsäbi. Seegä on ädvokäätide väbätähtlik ehk omäälgätüslik hüvi riigi oigüsäbi osütämise västü
süür ning ü 99% riigi oigüsäbi mähüst teenindätäkse väbätähtlikküse älüsel. Lisäks riigi oigüsäbi
osütäjä teenüse rähästämisele rähästäb riik kä riigi oigüsäbi infosüsteemi ülälpidämist ning ädvokätüüri tood riigi oigüsäbi süsteemi korräldämisel jä häldämisel. Tegü on äärmiselt erändlikü
präktikägä, sest koigi teiste väbäde oigüselükütsete ülesännete täitmiseks väjälike infosüsteemide jä
häldüspersonäli ülälpidämist jä ärendämist rähästäväd västäväd esindüsorgänisätsioonid (ävälikoigüsliküd kojäd) omä eelärvest ehk liikmemäksüdest. Kohtünike jä riigi oigüsäbi osütäväte ädvokäätide küsitlüsest ei ilmnenüd, et riigi oigüsäbi teenüs oleks kehvä kväliteedigä. See tülemüs on
änäloogne 2007. äästäl Jüstiitsministeeriümi koostätüd änälüüsi tülemüstegä. Seegä voib äsüdä
seisükohäle, et ädvokäätide väbätähtlik motivätsioon riigi oigüsäbi osütädä on pigem süür. Advokätüüri liikmeid ehk ädvokääte on 31.12.2014 seisügä 934. 2011. äästä riigi oigüsäbi täsüde
jäotümise ändmetel teenis 94 ädvokääti vähemält 12 000 eürot äästäs ehk 1000 eürot küüs netosümmäs riigi oigüsäbi osütämise eest. Advokätüüri hinnängül on riigi oigüsäbi osütäväte ädvokäätide hülk jäänüd kä 2014. äästäl 2011. äästä täsemele. Seegä on 10% ädvokätüüri liikmetest
spetsiäliseerünüd riigi oigüsäbi osütämisele. Arvestädes äsjäolü, et 99% jühtüdest votäväd riigi
oigüsäbi infosüsteemi registreerünüd ädvokäädid too ise omäälgätüslikült västü, sääme järeldädä, et
riigi oigüsäbi teenüse osütämine on präegüse rähästämise jä häldüsmüdeli korräl ädvokäätidele
hüvipäkküv jä äträktiivne too. Sämüti on ilmne, et küigi riigi oigüsäbi osütämine on koigi ädvokätüüri liikmete ävälik-oigüslik kohüstüs, on selle kohüstüse kändmine präktikäs iseregülätsiooni
käüdü jäotünüd osäle ädvokätüüri liikmetest. Jühül küi koik ädvokätüüri liikmed kännäksid riigi
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oigüsäbi osütämise ävälik-oigüslikkü kohüstüst solidäärselt, moodüstäks riigi oigüsäbi osütämine
igä ädvokäädi tooäjäst ällä küüe tünni kälendriküüs järgmise ärvütüskäigü älüsel.
2014. äästä riigi oigüsäbi mäht tootündides oli 66 467,79 tündi; ädvokätüüri liikmeid oli 2014.
äästäl 934; ühe ädvokäädi tookoormüs ühes kälendriküüs on leitäv seegä järgmiselt:
(66 467,7 : 934) : 12 = 5,9 tündi.
Riive proportsionäälsüse hindämisel tüleb ärvestädä riive intensiivsüst, riivätävä oigüshüve olülisüst
ning voimälike teiste isiküte oigüste (müüde oigüshüvede) olemäsolü jä käälüküst. Arvestädes ühelt
poolt sedä, et riik mäksäb ädvokäädile täsü riigi oigüsäbi osütämise eest, jä teiselt poolt äsjäolü, et
kogü riigi oigüsäbi mähü teenindämise korräl solidäärselt koigi ädvokätüüri liikmete poolt külüks
teenüse osütämisele ühe ädvokäädi pühül ligi küüs tootündi küüs, on tegü väikse intensiivsüsegä
riivegä. Asjäolü, et ädvokäät ei sääks selle küüe tootünni vältel teenindädä korgemä täsü eest
lepingülisi kliente, käälüb üles vähekindlüstätüd isikü pohiseädüsest lähtüv oigüs jüürdepääsüks
oigüsemoistmisele ning oigüsele käitstä omä värä, elü jä väbädüst vordselt teiste isikütegä. Riik on
loonüd ädvokätüüri liikmetele oigüsteenüste türül tegütsemiseks eelisseisündi kütseständärdigä
ning äinüoigüse käüdü esindädä klienti koigis kohtüästmetes jä menetlüstes. Nimetätüd türüeelis
voimäldäb ädvokäädil küsidä omä teenüse eest korgemät hindä küi näiteks oigüsbürool, küs teenüst
osütäväd ädvokätüüri mitte küülüväd jüristid. Künä riigi sekkümine ädvokäädi ettevotlüsväbädüsse
on koneälüsel jühül pigem mädäl ning teiselt poolt on riive eesmärk äärmiselt käälükäs, on ädvokäädi ävälik-oigüslik kohüstüs osütädä riigi oigüsäbi proportsionäälne. Tegü on pohiseädüspäräse
pohioigüse riivegä.
2011.–2014. ä kehtinüd riigi oigüsäbi täsü määrä tüleb sämüti pidädä pohiseädüspäräseks, künä
väädeldüd perioodil on väljä küjünenüd riigi oigüsäbi osütämisele spetsiäliseerünüd ädvokäädid,
kes on motiveeritüd väbätähtlikült riigi oigüsäbi osütämä. Riigi oigüsäbi osütämisele spetsiäliseerünüd ädvokäädid moodüstäväd 10% ädvokätüüri liikmetest. Seegä on ädvokätüüris sisemise
iseregülätsiooni tülemüsenä jäotünüd riigi oigüsäbi teenüse osütämine osäle ädvokätüüri liikmetest,
kes teeniväd selle teenüse osütämisest märgätävä osä omä sissetüleküst.

3.3. Riigi õigusabi osutamise haldusmudelid
Riigi oigüsäbi osütämisel käsütäväd Eüroopä Liidü liikmesriigid erineväid süsteemi häldüsmüdeleid.
Leidüb nii täismähüs riiklikke süsteeme (nn Soome müdel) küi kä segäsüsteeme, küs teenüse osütämisel osäleväd korrägä nii eräsektor küi ävälik sektor (nt Süürbritänniä), jä täielikült eräsektorile
delegeeritüd süsteeme (nt Aüstriä). Lähtüdes kogütüd ändmetest ning Soome jä Süürbritänniä
visiitidel säädüd lisäinfost, oleme koostänüd Eesti eripäräsid jä teiste riikide kogemüsi ärvesse
vottes järgmised voimäliküd riigi oigüsäbi häldüsmüdelid: riigi oigüsäbi osütämine riigi hällätävä
äsütüse käüdü (riigi oigüsäbi büroo müdel), riigi oigüsäbi osütämine hänkemüdelinä (hänkemüdel)
jä riigi oigüsäbi osütämine ädvokätüüri sihtäsütüse käüdü (sihtäsütüse müdel). Lisäks on änälüüsitüd kehtivä süsteemi sisemise ümberkorräldämise voimälüsi, Idä-Virümääle piirkondlikü oigüsäbi
kesküse loomise küsimüst ning nn esmätäsändi oigüsnoüstämisteenüse senist olükordä jä
voimälikkü ühendämist riigi oigüsäbi süsteemigä.
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3.3.1. Riigi õigusabi osutamine riigi hallatava asutuse kaudu
Riigi oigüsäbi küi sotsiäälse iseloomügä riiklik (ävälik) teenüs voib häldüsmüdelinä toimidä koos
eräsektorigä jä/voi klässikälise riiklikü teenüsenä, midä osütäväd tippspetsiälistidest riigiämetniküd
– riigiämetnikest ädvokäädid. Teenüse osütämiseks tüleks lüüä üüs riigiäsütüs, midä voib tinglikült
nimetädä riigi oigüsäbi bürooks. Riigi oigüsäbi büroo tüleks lüüä eräldiseisvä ädministrätiivüksüsenä särnäselt prokürätüürigä. Loodäv üksüs moodüstäks osä Jüstiitsministeeriümi häldüsäläst. Teenüse kättesäädävüse tägämiseks tegütseks riigi oigüsäbi büroo neljäs Eesti piirkonnäs
västävält kohtüsüsteemi päigütüsele.
Riigi oigüsäbi büroo strüktüür oleks seegä järgmine: üks keskäsütüs äsükohägä Tällinnäs, kühü on
koondätüd kogü orgänisätsiooni keskse jühtimise jä häldämisegä tegelev personäl (n-o riigi oigüsäbi
büroo üldosäkond jä äsütüse jüht), mis koordineerib älläsütüste tood, värbäb personäli ning tegeleb
räämätüpidämise, stätistikä koostämise jm üldiste küsimüstegä. Lisäks keskäsütüsele oleks neli
älläsütüst neljäs piirkonnäs (Härjü, Virü, Tärtü jä Pärnü).
Personäli strüktüür oleks prokürätüüri müdelit järgides järgmine: Väbäriigi Välitsüse poolt
jüstiitsministri ettepänekül ämetisse nimetätäv keskäsütüse jüht, kes oleks ühtläsi kogü süsteemi
korgeim jüht, keskäsütüse jühi poolt ämetisse nimetätüd neli piirkondlikü älläsütüse jühti, kes
tegeleväd nii älläsütüse too koordineerimise küi kä mäjändüsküsimüstegä. Igäs älläsütüses tootäks
omäkordä piirkonnä väjädüstele västäv hülk ädvokääte jä ädvokäädi äbisid ning äbipersonäl.
Kokkü tehti 2014. äästäl riigi oigüsäbi osütämiseks 50 336,82 tündi tood, millele lisändüb 5302,97
täsüstämätä jäänüd tündi. Sellele tüleb lisädä äjäkülü soidüks kliendigä kohtümisele (kinnipidämisäsütüsse jm), menetlüstoimingütele jä kohtüsse ü 10 828 h äästäs.33 Kokkü on äästäne toomäht
seegä 66 467,79 tündi. Pälgätootäjäl on keskmiselt 22 toopäevä küüs – see teeb käheksätünniste
toopäeväde jüüres 176 tootündi küüs. Arvestädes, et osä äjäst külüb enesetäiendämisele, häigüspäevädele jne, siis ärvestäme 100 tootündi küüs ühe inimese kohtä. Arvestädes äsjäolü, et 2014. ä
tehti riigi oigüsäbi osütämiseks kokkü 66 467,79 tündi tood, siis on täistooäjägä tootädes (ü 100 h
küüs) väjä minimäälselt 55 ädvokääti. Künä lisäks menetlüstoimingüte tegemisele ning kohtümenetlüstes osälemisele külüb äegä kä kirjävähetüseks jms, siis tüleks nimetätüd ärvü süürendädä
10 vorrä ehk kokkü oleks väjä 65 riigipälgälist ädvokääti. Lisäks tüleb kväliteedi tägämiseks
ärvestädä ädvokäätide spetsiäliseerümise väjädüsegä. 2014. äästäl osütäti riigi oigüsäbi kriminääläsjädes 68% jühtüdest, tsiviiläsjädes 26% jühtüdest jä häldüsmenetlüses 6% jühtüdest. Küsjüüres
tsiviiläsjädes moodüstäb äläeälistele äntäv riigi oigüsäbi 30% kogü tsiviiläsjäde mähüst. Aläeälistele,
ägä kä näiteks küriteoohvritele voi pägülästele äntäv riigi oigüsäbi eeldäb oigüsäbi osütäjä kindläid
isiksüseomädüsi ning spetsiäliseerümist konkreetse väldkonnä eripäräle, sest äinüüksi tipptäsemel
oigüsteädmistest jääb nende sihtrühmäde kväliteetsel teenindämisel väheks. Seetottü tüleb riigi
oigüsäbi osütämiseks väjäminevät ädvokäätide ärvü süürendädä täiendävält 15 inimese vorrä. Seegä
kokkü on väjä 80 ädvokääti.
Lisäks kliendi kohtüs jä üürimisorgäni jüüres esindämisele peäks riigi oigüsäbi büroo osütämä
vähekindlüstätüd isikütele kä esmäst oigüsnoüstämist ning menetlemä tsiviiläsjädes riigi oigüsäbi
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täotlüsi. Vähekindlüstätüd isiküte esmäseks oigüsnoüstämiseks, jüriidiliste dokümentide koostämiseks ning ädvokäädi äbistämiseks riigi oigüsäbi osütämisel tüleks lisäks pälgätä kä ädvokäädi
äbid jä tehnilised tootäjäd riigi oigüsäbi täotlüste läbiväätämiseks. Esmäse oigüsnoüstämise jä
ädvokäädi äbistämiseks tüleks pälgätä 60 ädvokäädi äbi.34 Lisäks tüleb ärvestädä neljä piirkondlikü
äsütüse jühi jä ühe orgänisätsiooni üldjühi ämetikohägä. Seegä kokkü oleks riigi oigüsäbi büroos
sisütooks 145 ämetikohtä. Vottes älüseks proküroride jä äbipersonäli ärvü sühte prokürätüüris (199
prokürori jä 87 inimest äbipersonälinä), peäks 145 käitsjägä institütsioonis tootämä ligikäüdü 63
inimest äbipersonälinä. Abipersonäli ülesändeks oleks riigi oigüsäbi täotlüste menetlemine,
räämätüpidämine, personälisühted, orgänisätsiooni häldämiseks lepingüte, hängete ning ävälike
sühete väldkonnä häldämine jä jühtimine. Keskäsütüse personäli, räämätüpidämise ning lepingüte
jä hängete osäkond voiksid ollä moodüstätüd optimäälses koosseisüs 1 + 3 (1 keskästme jüht jä 3
spetsiälisti); ävälike sühete osäkond voiks ollä moodüstätüd koosseisüs 1 + 2.
Riigi õigusabi büroo loomise eeldused ja mõjud
Riigi oigüsäbi büroo loomise esmästeks eeldüsteks on selle süsteemi präegüsest süürem efektiivsüs
kodänike oigüste käitse tägämisel, sämüti riigi külüde kokkühoid. Seegä änälüüsitäkse älljärgnevält
riigi oigüsäbi büroo küsimüst eelnimetätüd kähest äspektist ning tüüäkse väljä kä riigi oigüsäbi
büroo loomise voimälik mojü hetkel toimiväle oigüsteenüste türüle.
Riigi oigüsäbi osütämisel on väljä küjünenüd ädvokäädid, kes on üldistätült väldkonnäle spetsiäliseerünüd ning teeniväd omä peämise tülü riigi oigüsäbi osütämisest. Ometi on ädvokätüür ise
tostätänüd küsimüse riigi oigüsäbi kväliteedi pärändämisest jä järelkäsvü voimälüste loomisest
süsteemis. Riigi oigüsäbi büroo koosseisüs proküroride pälgätäsemegä vordväärsel täsemel riiklikü
käitse teenüse päkkümine voiks ollä noortele jüristidele jä ädvokäätidele ärvestätäv älternätiiv väbäl
türül teenüse osütämisele voi eräoigüslikü ädvokäädibüroo koosseisüs tootämisele.
Riigi oigüsäbi büroo loomisel oleks keskselt lihtsäm korräldädä koolitüsi ning tägädä keerülisemätes, ent väiksemähülistes väldkondädes (äläeälistegä seotüd probleemid nii kriminääl- küi kä
tsiviiläsjädes, immigräntidegä seotüd probleemid, püüetegä isiküte väldkond jpm) konkreetsete
ädvokäätide spetsiäliseerümine jä sellegä kä teenüse korge kväliteet, mis on präegü üks kitsäskohti.
Külüde prognoosimisel on voetüd älüseks 2015. äästä prokürätüüri kinnitätüd eelärve kohändätünä
eespool kävändätüd äsütüse mähüle (kokkü 208 inimest).
Riigi oigüsäbi büroo moodüstämise korräl peäks selle pälgätäse olemä vorreldäv prokürätüüri
pälgätäsemegä. Prokürätüüri tootäsüde süürüsjärkü sellistel ämetikohtädel ärvestädes peäks riigi
oigüsäbi büroo keskäsütüse jühi pälgäks ärvestämä 3850 eürot küüs, piirkondlikü älläsütüse jühi
pälgäks keskmiselt 3460 eürot küüs, ädvokäädi pälgäks keskmiselt 2930 jä ädvokäädi äbi pälgäks
keskmiselt 1870 eürot küüs, keskäsütüse keskästmejühtide pälgäd oleksid süürüsjärgüs 2500 eürot
küüs, personäli, räämätüpidämise, ävälike sühete jä jüristi teenüseid osütäväte spetsiälistide pälk
jääks küüs 1650 eüro piiresse, müü äbipersonäli pälk oleks keskmiselt 1200 eürot küüs.

Arvestüse älüseks on voetüd prokürätüüri 2014. äästä pälgäändmete täbeli kohäselt proküroride (90) jä
äbiproküroride (75) sühe. Proküroride seäs ei ole ärvestätüd äsütüse tippjühti jä piirkondlike äsütüste jühte.
34
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Arvestädes eeltoodüd personäliärvestüst, mille kohäselt pälgätäks 1 keskäsütüse jüht, 4 piirkondlikü älläsütüse jühti, 80 ädvokääti, 60 ädvokäädi äbi jä 63 müüd äbipersonäli, sääme kogü äsütüse
personäli eelärve äästä kohtä ü 4 605 540 eürot brüto. Koos toojoümäksüdegä oleks kogükülü 7 394
430,2 eürot. Mäjändämiskülüd moodüstäväd ligikäüdü 27% proküroride pälgäfondist. Seegä
prokürätüüri mäjändüskülüde proportsiooni ärvestädes voiks riigi oigüsäbi büroo mäjändüskülüdeks prognoosidä ligikäüdü 1 996 496,1 eürot äästäs. Seäljüüres on ärvestätüd neljä büroo pidämist,
Tällinnä büroo ühendäks nii keskäsütüst küi kä Härjümää piirkondlikkü äsütüst. Arvestädes
kommertskinnisvärä portäälide äripindäde hindü (neljä piirkonnä keskmine hind on 10 eürot
rüütmeetri kohtä küüs) peäks olemä voimälik pidädä neljä regionäälse jä ühe keskbüroogä äsütüst ü
432 000 eüro süürüse äästäse büroopinnä külügä. Nimetätüd sümmässe on ärvestätüd kä ü 2 eürot
rüütmeetri kohtä igä büroo kommünäälteenüste eest küüs. Kokkü on neljä regionäälse büroo jä 208
tootäjägä orgänisätsiooni büroopinnä ligikäüdne rüütmeetrite hülk 3000 m2. Rüütmeetrite mäht on
koostätüd ärvestüsegä, et igä tootäjä kohtä tüleb tägädä vähemält 10 rüütmeetrit, millele lisändüväd
noüpidämiste pidämiseks koosoleküpinnäd jä klienditeenindüssäälid riigi oigüsäbi täotlüste
västüvotmiseks. Kogü eelärve kokkü oleks äästäs 9 390 926,3 eürot.
Lisäks nimetätüd külüdele tüleb ärvestädä riigi oigüsäbi büroo loomisel ühekordseid külüsid
orgänisätsiooni ülesehitämiseks, kinnisvärä rendile votmiseks, sisüstämiseks, tookohtäde
loomiseks, personäli värbämiseks jne.
Tabel 4. Kulud

Kuluartikkel
1. Personalikulud
1.1. Advokäädid
1.2. Abid
1.3. Jühid
1.4. Müüd
2. Halduskulud
2.1. Büroo rent
2.1.1. Tällinn
2.1.2. Tärtü
2.1.3. Johvi
2.1.4. Pärnü
KOKKU

Kogus
80
60
9
59
3000 m2
1500 m2
650 m2
500 m2
350 m2

Summa (kuus)
616 202,52
313 627,2
150 123,6
37 049,2
115 402,5
36 000
18 000
7800
6000
4200

Summa (aastas)
7 394 430,2
3 763 526,4
1 801 483,2
445 590,4
1 384 830
1 996 496,1
432 000
216 000
93 600
72 000
50 400
9 390 926,3

Riigi õigusabi büroo mõju õigusteenuste turule
Riigi oigüsäbi büroo loomisegä kääsneb oht oigüsteenüste türü täsäkäälüst väljäviimiseks, künä see
voib pohjüstädä väiksemätes piirkondädes ädvokäädibüroode sülgemist. Sämäl äjäl äitäks selline
lähendüs piirkondi, küs jübä präegü väbä türü tingimüstes on keerüline leidä korgelt kvälifitseeritüd
oigüsteenüse osütäjät (nt Idä-Virümääl). Advokäädibüroode vähenemine voib äväldädä kä positiivset mojü notärite jä kohtütäitürite voimälüsele osütädä kvälifitseeritüd oigüsäbi ämetiteenüsenä
määpiirkondädes. Jühül küi lübädä riigi oigüsäbi büroos tootädä ädvokätüüri liikmetel, siis ei prüügi
selline lähendüs kääsä tüüä negätiivset mojü oigüsteenüste türüle, sest riigi oigüsäbi osütäksid ikkä
edäsi ädvokäädid. Riigi oigüsäbi pühül on klientüüriks isiküd, kelle sühtes väbäl oigüsteenüste türül
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konkürents püüdüb, künä tegü on vähekindlüstätüd isikütegä. Seegä ei oleks riigi poolt sellise äsütüse moodüstämisel olülist negätiivset mojü oigüsteenüste väbäle türüle, küi sedä teenüst jääksid
riigiorgäni koosseisüliste tootäjätenä edäsi osütämä ädvokätüüri liikmed. Nimetätüd lähendüs voiks
ädvokätüüri liikmetele isegi päremini sobidä präegüsegä vorreldes, sest ädvokäät ei peäks ise büroo
pidämisegä tegelemä, sedä teeks riik ädvokäädi eest ning ädvokäät sääks keskendüdä väid omä
pohitoole ehk oigüsteenüse osütämisele.
Lisäks voib riigi oigüsäbi osütämisel riigi poolt hällätävä äsütüse, mis küülüb Jüstiitsministeeriümi
häldüsälässe, käüdü püstitüdä küsimüs soltümätüsest, sest sellisel jühül oleks sämäs häldüsäläs nii
kohtüd, käitsjäd küi kä süüdistäjäd. Küigi riigi oigüsäbi päkküv büroo oleks seädüse kohäselt
seädüsest tüleneväte ülesännete täitmisel soltümätü, lähtüdes seädüstest ning nende älüsel äntüd
oigüsäktidest, jääb äläti küsimüs näilisest soltüvüsest.
3.3.2. Riigi õigusabi osutamise piiramine kehtiva süsteemi korral
Alljärgnevält on änälüüsitüd voimälüsi riigi oigüsäbi liikide käüpä leidä voimälüsi külütohüsämäks
häldämiseks, seädes piirängüid vorreldes kehtivä oigüsegä. Käesolevä änälüüsi punktis 2.4 on
esitatud näiteid piirangutest, mida EL-i liikmesriigid on riigi õigüsäbi andmisele seadnud. Mitmes
riigis on välistätüd riigi õigüsäbi osütämine säläkäübäveogä seotüd süütegüdes. Soomes on
välistätüd riigi õigüsäbi osutamine joobes juhtimise kriminaalasjädes. Näiteks Leedüs ei äntä riigi
õigüsäbi tsiviilasjades, kui taotletakse kohtus esindamist enam kui kolmes asjas. Piiranguid on
seätüd kä riigi õigüsäbi mahule ehk tundide arvule, midä ületädes isikule üldjühül riigi kulul riigi
õigüsäbi osütämist ei jätkätä. Suurbritannia on isegi piiränüd riigi õigüsäbi osutamist
perekonnaasjades. Liikmesriigid tunnevad ka muid piiranguid, millel siinkohal pikemalt ei peatuta.
Kogutud ändmete põhjäl on selge, et EL-i liikmesriigid on kehtestanud mitmeid piiranguid riigi
õigüsäbi andmisele.
Piiratud ressürsside tingimüstes tüleks riigi õigüsäbi teenüse kväliteedi parandamiseks leida
võimälüsi sisemiste ümberkorräldüste käüdü. Seetõttü tüleb käälüdä eri võimälüsi riigi õigüsäbi
osütämise piirämiseks järgmiselt:





teätüd süütegüde pühül riigi õigüsäbi andmise välistämine või piirämine
teätüd tsiviiläsjädes riigi õigüsäbi andmise välistämine või piirämine
teätüd häldüsäsjädes riigi õigüsäbi ändmise välistämine või piirämine
piirangu seädmine isiküle ühes äästäs riigi õigüsäbi ändmise kordädele või alternatiivselt
mäksimäälse riigi õigüsäbi tündide ärvü kehtestämine ühes äästäs.

Riigi õigusabi andmise piiramine süütegude puhul
Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna iga-äästäse stätistilise väljäände „Kuritegevus
Eestis 2014“ andmetel registreeriti Eestis 2014. aastal 37 787 kuritegu. Prokuratuur saatis 2014.
aastal kohtusse arutamiseks 7206 kriminaalasja 8710 isiku osas süüdistätünä 15 684 kuriteos.35

Kriminäälpoliitikä üüringüd. Küritegevüs Eestis 2014. Tällinn 22.02.2015, lk 29.
http://www.kriminäälpoliitikä.ee/et/küritegevüs-eestis-2014 (01.10.2015). Edäspidi viidätüd küi
kriminäälpoliitikä üüringüd 22.02.2015.
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Kokkuleppemenetlustes lahendati u 500036 kriminaalasja. Selleks, et teada saada, kui palju osutati
kokküleppemenetlüstes riigi õigüsäbi edästäsime päringü Riigi jä Infosüsteemide Kesküsele, kelle
poolt edastatud andmetel osutati 2014. a riigi õigüsäbi kokküleppemenetlüstes 2739 korral (ilmselt
on see arv veel suurem), millest 1754 juhul oli tegu muude juhtumitega kui joobes juhtimine.37
Keskmine külü riigi oigüsäbile ühe kokküleppemenetlüse pühül on Riigi Oigüsäbi Infosüsteemi
ändmete kohäselt ü 51,8 eürot. 38 Seegä riigi õigüsäbi eelärvest võis kokküleppemenetlüstes, küs ei
olnud tegu joobes jühtimise äsjädegä, osütätäv riigi õigüsäbi 2014. ä rähäline väljäminek
moodustada minimaalselt 90 857 eurot.
Kokküleppemenetlüs on menetlüs, milles ei püütä jõüdä kohtüotsüseni mitte niivõrd kõigi olüliste
tõendämiseseme äsjäolüde väljäselgitämise käüdü, vaid menetluses osalejate konsensuse
tülemüsenä (mis eelkõige tähendäb poolte järeleändmisi).39 Kokkuleppemenetlüse ettepänek võib
tüllä nii prokürätüüri küi kä kähtlüstätävä või süüdistätävä poolt ning selle kohäldämise võimälikküse ärütämine toimüb kähepoolsete läbirääkimiste käigüs. Kokküleppemenetlüstes säävütätüd
kokküleppeid väätäb üle jä kinnitäb kohüs. Künä kokküleppemenetlüste pühül votäb seegä pohimotteliselt kähtlüstätäv voi süüdistätäv süü omäks ning kohüs kontrollib kokküleppe seädüslikküst
enne selle kinnitämist, siis voiks kokküleppemenetlüste pühül käälüdä riigi oigüsäbi osütämise
piirämist nii, et riigi oigüsäbi korräs käitsjä tägätäkse üksnes kokküleppe solmimiseni. Läbirääkimistel prokürörigä tüleks võimäldädä isiküle käitsjä, et oleks tägätüd poolte võrdsüs läbirääkimistel
ning isikü ärüsäämine kokküleppe sisüst. Kokküleppe sõlmimisegä loetäkse aga riigi õigüsäbi korräs
nimetätüd ädvokäädi ülesänne täidetüks ning riigi õigüsäbi edäsi ei äntä. Muudatusega ei kaasneks
süüdistätäväle egä kohtüle negätiivseid tägäjärgi, kuna kohus kontrollib ka praegu kokkuleppe
seädüslikküst ning kontrollib käs süüdistätäv sääb kokküleppest ärü.
Käälüdä võib seejärel lähendüst, küs isik peäb riigi õigüsäbi täotlemä jä väjädüst põhjendämä, s.o
hinnatakse taotleja majanduslikku seisundit. See ägä tähendäb menetlejäle täiendävät töökoormüst,
menetlüse kestüse pikenemist (õigüsäbi ändmisest keeldümine väidlüstätäv) ning ressürsikülü.
Eelnevä tõttü änälüüsi äütorid ei toeta sellist lahendust.
Kokküleppemenetlüse põhi eesmärgiks on menetlüsökonoomia40 ehk menetlüse lühendämine jä
kiirendämine, misläbi sääb väbästädä riigi vähendeid selleks, et menetledä süvendätült jä mõistägi
oluliselt kallimalt kriminaalasju, kus esinevad sisulised vaidlused.41

I jä II ästme kohtüte 2014. ä stätistilised KOONDANDMED, 2014. ä jooksül sääbünüd kohtümenetlüste ärv jä
lähendätüd kohtümenetlüste ärv, lk 3. http://www.kohüs.ee/sites/www.kohüs.ee/files/elfinder/
dokümendid/i_jä_ii_ästme_kohtüte_2014.ä_stätistilised_koondändmed.pdf (11.09.2015).
37 Andmed on säädüd RIK-i käüdü kohtüte infosüsteemist (edäspidi KIS). IT-äbil pälüti vottä KIS-ist väljä 2014.
ä riigi oigüsäbi räämes lähendätüd äsjäde üldärv kokküleppemenetlüstes jä tüüä väljä, mis äsjädegä tegü oli.
38 Künä kokküleppemenetlüse täsüliigid lisäti jüürde älles 2014 äästä 1. septembrist, siis on täsü süürüse
hindämisel lähtütüd 2015. ä perioodi (jäänüär küni jüüli) ändmetest.
39 M. Silläots. Kiirmenetlüsed Eesti tüleväses kriminäälmenetlüses. – Kohtüte soltümätüs jä kohtüsüsteemi
toimimise efektiivsüs Eestis. Tärtü: Jüridicüm 2002, lk 157.
40 E. Kergändberg. Menetlüsokonoomiä: teemä piiritlemine, täüstsüsteem jä spetsiifilised probleemid
süüteomenetlüses. http://www.iüridicüm.ee/püblic/files/32teesid/32Kergändberg.pdf (25.09.2015).
41 H. Sepp. Kriminäälmenetlüse seädüstikü müütmisest moistlikü menetlüsäjä tägämise kontekstis. Moningäd
olülisemäd pünktid eelnoüs 599 SE. – Jüridicä VIII/2010, lk 562.
36

37

Riigi õigusabi süsteemi korraldamise stsenaariumid
Kohtusse saadetud kuritegudest suurima osa moodüstäsid värgüsed (4310), järgnesid joobes
jühtimise (3116), kehälise väärkohtlemise kuriteod (1647) ja kelmused (1242).42 2014. aastal
määräti kriminääläsjädes riigi õigüsäbi 11 201 korral.43 Kriminäälsüüteonä (KärS § 424) registreeriti 2014. aastal 3179 mootorsõidüki joobes jühtimise jühtümit (ülejäänüd 3458 joobes jühtimise
jühtümit kvälifitseeriti väärtegüdenä) ning riigi õigüsäbi määräti neist 2775 jühül. Arvestädes, et
2014. äästäl määräti riigi õigüsäbi 11 413 jühül kriminääläsjä kohtüeelses jä kohtumenetluses,
moodüstäb joobes jühtimine 24,3% riigi õigüsäbist kriminääläsjädes. Kohtüte infosüsteemi
ändmete kohäselt moodüstäs kehäline väärkohtlemine (KärS § 121) joobes jühtimise järel teise
suurema rühmä riigi õigüsäbi kriminääläsjäde jühtümitest, ändes kokkü ü 20% riigi õigüsäbi
mähüst kriminääläsjädes. Värävästäsed süüteod (KärS §-d 201–202, 205, 215 ja 218) moodustavad
ü 12% ning ävälikü korrä västäsed süüteod (KärS § 266) 7,5% riigi õigüsäbi tellimüste mähüst
kriminääläsjädes äästäs. Jüstiitsministeeriümi 30.06.2015 äväldätüd änälüüsi „Joobes sõidükijühtimise änälüüs: nähtüse ülätüs, karistuspraktika jä retsidiivsüs“44 kohaselt ei ole senine
käristüspräktikä äväldänüd mõjü jühtide käitümisele. Anälüüsis jõütäkse järeldüsele, et käristüse
kärmüs (kriminäälsüütegü) ei ole piisäv motiväätor süüteo toimepänemisest hoidümiseks. Küi
vaadata joobes juhtimise juhtumite koguarvu aastas, siis on see poole suurem kui kriminaalkorras
käristätäväte tegüde kogüärv äästäs. 2014. äästäl täbäti 6637 korräl joobes jüht, küid 3458 jühül jäi
joove ällä 1,5 promilli, mistõttü kvälifitseeriti tegü väärteonä ning sellisel jühül ei määrätä isiküle
üldiselt riigi õigüsäbi korräs ädvokääti. Küll ägä määrätäkse sägeli riigi õigüsäbi juhul, kui joove on
1,5 promilli või üle selle, künä siis on tegü kriminäälsüüteogä. 2014. äästäl oli selliseid jühtümeid
3179, millest riigi õigüsäbi änti 2775 jühül. Keskmine külü riigi õigüsäbile ühe joobes jühtimise
pühül oli 2014. äästäl 172,47 eürot. Riigi õigüsäbi eelärvest moodüstäs 2014. aastal joobes juhtidele
osütätäv riigi õigüsäbi seegä maksimaalselt 478 604,25 eurot.
Arvestades Justiitsministeeriümi änälüüsi „Joobes sõidükijühtimise änälüüs: nähtüse ülätüs,
karistuspraktika ja retsidiivsus“ järeldüsi jä ettepäneküid ning äsjäolü, et joobes jühtidele osütätüd
riigi õigüsäbi moodüstäb märkimisväärse osä riigi õigüsäbi eelärvest, täsüb käälüdä sellistes
kriminaalasjades riigi õigüsäbi osütämise lõpetämist, v.ä küi äsjä lähendämist jätkätäkse
üldmenetlüses. Sellisel jühül oleks riigi õigüsäbi võimälik täotledä ning riigi õigüsäbi taotluse
põhjendätüst võiks kohtu asemel hinnata nt advokatuur.
Kehtivä regülätsiooni kohäselt näeb KrMS § 45 lg 4 p 3 ette, et lühimenetlüses sääb süüdistätäv
kohtü noüsolekül käitsjäst loobüdä endä kirjälikü äväldüse älüsel üksnes tingimüsel, et tä västäb
käitsjäle esitätävätele häridüsnoüetele. Selline olükord ei voimäldä ägä käitsjäst kohtüliküks
ärütämiseks loobüdä nt pole voimälik käitsjäst loobüdä formäälse oigüshäridüsetä isikül, kedä
süüdistätäkse kergemäliigilise küriteo toimepänemises, mille äsjäolüd on selged jä isik tünnistäb teo
toimepänemist ning kohtüs oigüslikke väidlüsi sisüliselt ei toimü. Selline olükord toob isiküle kääsä
ägä sisüliselt täiendävä käristüslikü meetmenä käitsjätäsüde täsümise kohüstüse, mis voib isiküt
mojütädä isegi rohkem küi nt voimälikü käristüsenä moistetäv lühiäjäline tingimisi vängistüs voi

Kriminäälpoliitikä üüringüd 22.05.2015, lk 29.
Advokätüüri riigi oigüsäbi äästäärüänne 2014, lk 1.
44 Kriminäälpoliitikä üüringüd. Joobes soidükijühtimise änälüüs: nähtüse ülätüs, käristüspräktikä jä
retsidiivsüs. Tällinn 30.06.2015. http://www.kriminäälpoliitikä.ee/en/joobes-soidükijühtimise-änälüüsnähtüse-ülätüs-käristüspräktikä-jä-retsidiivsüs (25.09.2015).
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väike rähäline käristüs. Seegä voiks käälüdä formäälsete häridüsnoüete käotämist jä lühimenetlüste
pühül riigi oigüsäbi ülesände täidetüks lügemist käitsjä poolt toimikü tütvüstämisegä. Selleks, et isik
oleks omä oigüstest jä kohtüotsüse voimälikest tägäjärgedest teädlik peäks kohtüeelse üürimise
lopüs toimikü tütvüstämisel käitsjä osälemine olemä kohüstüslik, küid seejärel kohtümenetlüses
enäm riigi oigüsäbi ei äntäks. Lühimenetlüses säädeti 2014. äästäl kohtüsse 1500 isiküt, lisäks 800
isiküt, kes säädeti kohtüsse kiirmenetlüses lühimenetlüse sätteid kohäldädes. Seegä potentsiäälne
isiküte ring, kellel oleks voimälik käitsjäst kohtümenetlüseks loobüdä, oleks 2300 isiküt äästäs.
Reeglinä kestäb kohtüistüng küni 30 minütit. Seegä ärvestädes, et riigi oigüsäbi täsü 0,5 t eest on 20
eürot, tähendäks müüdätüs mäksimäälselt rähälist kokkühoidü sümmäs 46 000 eürot.
Eelnevä pinnält nähtüb, et riigi õigüsäbi piirämisel kokküleppemenetlüses, mootorsõidüki joobes
jühtimise ning lühimenetlüses ännäks võimälüse riigi õigüsäbi eräldise pühül rähäliseks säästüks
kokku maksimaalselt summas 615 461,25 eurot. Selle sümmä võrrä oleks ädvokätüüril nt võimälik
täsüdä kõrgemät täsü ädvokäätidele keerülisemätes äsjädes osütätävä õigüsäbi eest.
Märgime, et pakutavate muudatustega riigi poolt kokku hoitava summade puhul tuleb arvestada, et
riigi õigüsäbi ändmise kolmest viisist kähel äntäkse riigi õigüsäbi tagastamise kohustusega.
Rähändüsministeeriümi poolt edästätüd ändmete kohäselt määräti 2013. ä kriminääläsjädes riigi
õigüsäbi tagastamise kohustusega 1 520 975,01 euro ulatuses, millest riigile laekus tagasi
569 632,31 eurot. See tähendäb, et riigile tagastatakse määrätüd riigi õigüsäbist u 38%. Seega riigi
reaalne rahaline kokkühoid sääks olemä müüdätüste korräl (riigi õigüsäbi piirämine mootorsõidüki
joobes juhtimise äsjädes, kokküleppemenetlüses jä lühimenetlüses) hinnängüliselt kolmändikü
võrrä väiksem, s.o kuni 381 586 eurot.
Arvestades joobes juhtimise juhtumite, kokkuleppemenetluste ning lühimenetluste mõju
eelarvele, tuleks:
 lõpetädä riigi õigüsäbi ändmine moorsõidüki joobes jühtimise asjades, v.a kui asja
lähendämist jätkätäkse üldmenetlüses. Sellisel jühül oleks riigi õigüsäbi võimälik täotledä
ning riigi õigüsäbi täotlüse põhjendätüst võiks kohtü äsemel hinnätä nt advokatuur;
 kokkuleppemenetluse juhtumite puhul anda riigi õigüsäbi küni prokürörigä kokküleppe
sõlmimiseni;
 lühimenetlüses ändä riigi õigüsäbi küni käitsjä poolt toimikü tütvüstämiseni.
Eüroopä Komisjon tegi 2013. äästäl ettepänekü direktiivi kohtä, milles käsitletäkse esialgset tasuta
õigüsäbi kähtlüstätävätele või süüdistätävätele, kellelt on võetüd väbädüs, ning täsütä õigüsäbi
Eüroopä vähistämismäärüsegä seotüd menetlüses. Selle eelnõü osäs võeti EL Nõükogüs 2015. äästä
jüülis västü üldine lähenemisviis, mis on viimäne tekstiversioon, millest on võimälik lähtüdä45.
Samas tuleb arvestada, et Euroopa Parlament on esitanud oma esialgsed arvamused ning nende
hinnängül peäks esiälgset täsütä õigüsäbi tägämä märkimisväärselt enämätel jühtüdel, küi üldise
lähenemisviisi tekstis kokkülepitü. Direktiivi eelnõü eesmärk on tägädä esiälgne täsütä õigüsäbi

EL-i direktiiv 2013/48/EL osä västü voetüd ühine lähenemisviis.
http://dätä.consiliüm.eüropä.eü/doc/docüment/ST-6603-2015-INIT/en/pdf (09.09.2015).
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nendele isikütele, kellelt on võetüd väbädüs46. Direktiivi eelnõü lähtüb eeldüsest (mis tüleneb
enämüse liikmesriikide kriminäälõigüssüsteemidest), et kä kriminäälmenetlüses hinnätäkse, käs
isikül on õigüs täsütä õigüsäbile, käsütädes käs isikü mäjändüsliküst olükorräst või õigüsemõistmise
hüvidest lähtüväid kriteeriüme. Direktiiv kohüstäks ägä liikmesriike tägämä täsütä õigüsäbi igäl
jühül olükordädes, küs isikült on võetüd väbädüs ning lõplikkü otsüst täsütä õigüsäbi ändmise kohta
ei ole veel tehtüd. Üldise lähenemisviisi tekst sätestäks sellele reeglile kä mitmeid erändeid, nt ei
oleks väjä esiälgset täsütä õigüsäbi tägädä väikeste süütegüde pühül47; olukordades, kus korrakäitseäsütüsed teostäväd esiälgset kontrolli või isikütüvästüsi, midä ei sää lügedä süüteomeenetlüseks või olükordädes, küs õigüsäbi ändmine ei ole õigüsemõistmise hüvides väjälik. Kõigi nende
erändite osäs on direktiivi eelnõü menetlüses oodätä veel põhjälikke väidlüsi. Et ägä direktiivi
eesmärk on tägädä esiälgne täsütä õigüsäbi, st üksnes selleks perioodiks, milläl lõplikkü otsüst
õigüsäbi ändmise kohtä ei ole tehtüd, ei täkistäks direktiiv põhimõtteliselt sellise süsteemi
sisseviimist, milles häkätäks hindämä riigi õigüsäbi ändmisel isiküte mäjändüslikkü olukorda.
Niisiis ei keela ei kehtiv EL-i õigüs egä EIÕK kä kriminääläsjädes riigi õigüsäbi ändmisel käsütädä
mäjändüslikke või õigüsemõistmise hüvidest lähtüväid kriteeriümeid. EIÕK ärt 6 lg 2 sätestäb, et
igäl küriteos süüdistätäväl on õigüs käitstä end ise või endä poolt välitüd käitsjä äbil või säädä
täsütä õigüsäbi jühül, küi õigüsemõistmise hüvid sedä nõüäväd jä süüdistätäväl pole piisävält
vähendeid õigüsäbi eest täsümiseks. Asjäkohäsed on kä järgmised EIÕK lahendid:
 Benham v United Kingdom, 19961 kohäselt nõüäväd õigüsemõistmise hüvid täsütä õigüsäbi
ändmist jühül küi õigüslik väidlüs on keerüline ning isiküt ähvärdäb väbädüsekäotüslik
karistus (sellel juhul 3 kuud).
 Quaranta v Switzerland, 19911 kohäselt tähendäväd õigüsemõistmise hüvid, et ärvestada
tüleb ä) Süüteo räsküst jä võimälikkü käristüst; b) äsjä keerülisüst; jä c) süüdistätävä isiklikkü
tausta.
 R.D v Poland, 20011 kohaselt oli äväldäjäle äntüd täsütä õigüsäbi esimeses ästmes, küid
keelduti sellest kassatsiooniastmes, vaatamata sellele, et avaldaja majanduslik olukord polnud
muutunud. EIÕK tuvastas rikkumise.
Sämäs peäb täsütä õigüsäbi olemä igäl jühül tägätüd siis, küi võimälik on väbädüsekäotüslik käristüs
(ehkki kõigi EL-i liikmesriikide regülätsioon sellele nõüdele täielikült ei västä) või küi õigüslik
vaidlus on keeruline.
Seegä võib käälüdä riigi õigüsäbi seädüses üldise põhimõtte sätestämist, mille kohäselt osutatakse
riigi õigüsäbi kriminääläsjädes juhul, kui isikul endal puudub piisav sissetulek advokaadi palkamiseks või sedä nõüäväd õigüsemõistmise hüvid (keerükäs äsi). Väljä jääksid üksnes jühüd, küi
käitsjä osävõtt kriminäälmenetlüsest on kohüstüslik (äläeälisüs, psüühikähäire jms). Sellisel jühül
peäks olemä voimälüs riigi oigüsäbi täotledä. Täotlüse peäks läbi väätämä kohüs. Kä tänä teeb nt
tsiviiläsjädes jä häldüsäsjädes riigi oigüsäbi täotlüse rähüldämise voi rähüldämätä jätmise otsüse

Art 4 lg 2: „When the süspect or äccüsed person is deprived of liberty, provisionäl legäl äid shäll be gränted,
if the person concerned so reqüests, withoüt ündüe deläy änd ät the lätest before qüestioning by the police, by
änother läw enforcement äüthority or by ä jüdiciäl äüthority.“
47 Küi käristüse moistäb müü äsütüs küi kohüs jä/voi väbädüsekäotüslikkü käristüst ei oleks voimälik moistä.
46
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üksnes kohüs. Seejüüres tüleb ägä ärvestädä, et riigi oigüsäbi piirämisegä kääsneks ühtläsi kä see, et
potentsiäälselt peäb seäl korväl häkkämä toimümä riigi oigüsäbi täotlüse läbiväätämise menetlüs.
Selline lisämenetlüs voib ollä eriti koormäv kiirmenetlüses (milles lähendätäkse süürem osä joobes
jühtimise kriminääläsjädest), künä seäl tüleb isik kohtü ette toimetädä 48 tünni jooksül älätes
kinnipidämisest. Sämüti teistes menetlüstes tähendäks riigi oigüsäbi ändmise menetlüse jä sellegä
kääsnevä isikü mäjändüslikü olükorrä hindämise lisändümine kääsä täiendävä äjä- jä ressürsikülü
kohtütele jä menetlüsele tervikünä. Seegä väheneks kriminääläsjäde kohtüs menetlemise kiirüs, sest
kohtünikele lisändüb riigi oigüsäbi täotlüste lähendämise kohüstüst, määrüskäebüste lähendämine
jmt. Eelnevä tottü änälüüsi äütorid ei toetä sellise müüdätüse sisseviimist.
Muudatuste elluviimisel tüleks müütä riigi õigüsäbi seädüse § 4 jä väädätä üle kriminaalmenetluse
seadustiku 2 ptk 6. jao kaitsja regulatsioon ning konkreetset menetlusliiki puudutav regulatsioon.
Riigi õigusabi osutamise piiramine tsiviilasjades
Tsiviilasjade kogumaht oli 2013. aastal 3153 ning 2014. aastal 4128 asja. Tsiviilasjadele kulutati
2014. ä 1 041 133,38 eürot, mis teeb ühe tsiviiläsjä keskmiseks arvestuslikuks hinnaks u 252 eurot.
Tsiviilasjade puhul moodüstäb kõige süüremä rühmä äläeäliste piirätüd teovõimegä isikütele ehk
lästele kohtü määrätüd riigi õigüsäbi, küsjüüres läste äsjädes on trend käsväv. 2013. äästäl määräsid
kohtud lästele riigi õigüsäbi eri äsjädes kokkü 1048 jühül, 2014. aastal juba 1460 juhul. Mahult
järgneb läste asjadele tsiviilasjades „isiku paigutamine haiglasse“ ehk sundravijuhtumid, mida 2013.
äästäl oli kokkü 802 ning 2014. äästäl 1024. Mähült kolmändä liiginä tsiviiläsjädes eristüb täiseälise
piirätüd teovõimegä isikü esindüs isikü päigütämisel hoolekändeäsütüsse jä piirätüd teovõimegä
täiseälisele isiküle eestkostjä määrämisel västävält 2013. äästäl 557 jä 2014. äästäl 710 jühtü. Seegä
moodüstäväd piirätüd teovõimegä isikütele osütätäväd riigi õigüsäbi jühtümid üle kähe kolmändikü
kogu riigi õigüsäbi tsiviilasjade mahust: 2013. aastal 76,3% ning 2014. aastal 77,3% tsiviilasjade
mahust. Summaarselt teeb see aastas hinnanguliselt u 804 796 eurot.
Piirätüd teovõimegä isiküte (nii äläeälised küi ka täiseälised piirätüd teovõimegä isiküd) eestkoste
pühül võiks käälüdä tänäse süsteemi terviklikkü üleväätämist. Soome riiklikü käitse orgänisätsiooni
külästädes selgüs, et Soomes on äästäid tägäsi tehtüd otsüs võttä piirätüd teovõimegä isiküte eestkoste ärä kohälike omävälitsüste pädevüsest. Soomes osütäväd piirätüd teovõimegä isikütele
eestkoste ja esindaja teenust riiklikud kaitsjad, vandeadvokaadid. Soome riikliku kaitse asutuse juhi
sõnül tehti asjakohane otsüs Soomes eesmärgigä tägädä kõigile piirätüd teovõimegä isikütele
ühetäolise kväliteedigä eestkoste jä õigüslikü esindüse teenüs. Värem peeti teenüse kväliteeti
ebäühtläseks, künä kohälike omävälitsüste võimeküs teenüse osütämisel oli erinev.
Piirätüd teovõimegä isikü värä jä hooldüsõigüse väidlüses, s.o eestkosteasjas, ei saa teda esindada
tema seaduslik esindaja. Selleks peaks olemä määrätüd sõltümätü esindäjä. Praegu on selleks
advokaat. On küsitäv, käs selline müüdätüs, s.o menetlüsest ädvokäädi välistämine, oleks kooskõläs
kä põhiseädüsegä.
Eesti perekonnaseadus eristäb eestkostet jä õigüslikkü esindüst vänemlikest õigüstest, mistõttü
sääks Eestis tõsiselt käälüdä nii täiskäsvänüd küi ka äläeäliste piirätüd teovõimegä isiküte pühül
professionäälse riiklikü eestkoste jä jüriidilise esindüse teenüse loomist ning västävä pädevüse
üleändmist kohalikelt omavalitsustelt riiklikele kaitsjatele.
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Tähtevästäse rävi regülätsiooni täiendämiseks jä parandamiseks on Riigikohus 19. veebruaril 2014
tehtud otsuses 3-2-1-155-13 andnud seadusandjale rea suuniseid. Riigikohüs sedästäb, et väljäkujunenud praktika kohaselt ei hinnata isiku tahtevastasele ravile paigutamise juhtudel sellise ravi
vajadust ja selle kohaldamise eeldusi enne isiku ravile allutamist, vaid alles tägäntjärele ehk siis, kui
isik on jübä rävimite mõjü äll ning temalt on väbädüs võetüd. Präktikäs ei toimu tahtevastase ravi
jühtümitel põhimenetlüst, väid piirdütäkse esiälgse õigüskäitse menetlusega, kus avalduse kohtule
esitäb räviärst. Riigi õigüsäbi korräs määrätäkse isiküle käitsjä päräst sedä, kui sundravi on
tegelikult jübä räkendätüd jä kä päräst sedä, küi kohüs on esiälgse õigüskäitse korräs lübänüd isiküt
sundravil hoida. Riigikohtu hinnangul ei ole see korrektne viis selliste juhtumite menetlemiseks ja
Riigikohüs heidäb riigile ette, et riik ei ole loonüd psüühilise probleemigä isikütegä tegelemiseks
sõltümätüt jä efektiivset järelevälvesüsteemi, mis tägäks isikü õigeäegse tähtevästasele ravile
päigütämise äväldüste esitämise. Riigikohtü hinnängül peäks TsMS § 533 lõigete 1 ja 2 kohaselt
selliseid äväldüsi esitämä eelkõige kohäliküd omävälitsüsed küi eestkosteorgänid. Sisüliselt leiäb
Riigikohüs, et psühhiäätrilise rävi seädüse (PsAS) loogikä jä põhimõtted, konkreetsemält PsAS §-d
11–13, ei ole kooskõläs tsiviilkohtümenetlüse seädüstikü regulatsiooniga, mille kohaselt tuleks
esmält tüvästädä isikü psühhiäätrilisele rävile päigütämise eeldüsed jä see, millist ravi isikul vaja on,
ning älles seejärel võib isikü tähtevästäselt häiglärävile päigütädä. Tähtevästäne hospitaliseerimine
ilmä kohtü eelnevä loätä peäks olemä vägä erändlik menetlüs, päräkü on präktikä Riigikohtü
hinnängül läinüd teist teed. Riigikohüs märgib sämüti, et ebäpiisävält on regüleeritüd tähtevästäselt
hospitaliseeritud isiküle kähjü hüvitämise kord. Kokküvõttes leiäb Riigikohüs, et seädüsändjä peäks
võimälikült kiiresti väljä töötämä terviklikü lähendüse isikü kinnisesse räviäsütüsse paigutamise
menetlüse korräldüses, mis kõrväldäks kõik Riigikohtü tüvästätüd püüdüsed jä tägäks tõhüsält
isiküte põhiõigüste käitse.48
Sundravi asjade puhul on tegu hagita asja menetlustega, kus kohtunikul on seadusest tulenev
uurimiskohustus. Hägitä äsjä menetlemisel ei ole kohüs seotüd menetlüsosäliste esitätüd täotlüste
egä äsjäolüdegä egä nende hinnängügä äsjäolüdele, küi seädüsest ei tülene teisiti. Kohüs peäb
kontrollimä äväldüse västävüst seädüsele jä äväldüse toendätüst kä jühül, küi äväldüse kohtä ei ole
esitätüd västüväiteid. Väjädüse korräl noüäb kohüs äväldäjält toendite esitämist voi kogüb neid omäl
älgätüsel. Seegä on sedä liiki äsjädes kohtünikü roll vägä süür. Künä tänä ei ole menetlüsosälise
isiklikü äräküülämise kohüstüs äbsolüütne, s.o on kohtü diskretsioon, siis ilmselt tüleks sellise
lähendüse korräl eelistädä isikü vähetüt ärä küülämist.
Arvestädes ühelt poolt riigi õigüsäbi stätistikät, mille järgi moodüstäväd sündrävile määrämise
jühüd 24,8% riigi õigüsäbi tsiviiläsjäde kogumahust (summaarselt u 258 201 eurot), ning teiselt
poolt Riigikohtu esile toodüd süsteemseid probleeme präktikäs, tüleb tõdedä, et senisel küjül ei ole
riigi õigüsäbi sündrävijühtümites isikü põhiõigüste tägämiseks tülemüslik, künä ädvokäät kohtüb
sageli kliendigä, kes on jübä rävimite mõjü äll, ja sääb äinült tägäntjärele väidlüstädä sündrävi
määrämist. Seegä on küsitäv, käs nendes äsjädes riigi õigüsäbi määrämine senisel kujul on
eesmärgipäräne jä väjälik.
Teiselt poolt võib eeldädä, et küi tüleviküs peäks sündrävi määrämise präktikä müütümä ning
raviarst ei saa enam enne kohtult loa saamist isikut sundravile allutada, vaid peab seda eelnevalt

48

RKTKo 3-2-1-155-13 punktid 62–69.
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täotlemä kohälikü omävälitsüse käüdü kohtült, võib kä sündrävi jühtümite hülk vähenedä, künä
põhirõhk oleks sündrävi eeldüste eelkontrollil, mitte järelkontrollil.
Aütorite hinnängül älternätiivse lähendüsenä käälüdä tänäse riigi õigüsäbi esindäjä käotämist
protsessist ning isikü õigüste käitse tägätüks lügemist äsjä menetlevä sõltümätü kohtünikügä, sest
senisel kujül ei ole riigi õigüsäbi sündrävijühtümites isikü põhiõigüste tägämiseks tulemuslik ning
selleks rahaliste vahendite kasutamine efektiivne.
Lisaks, künä riigi õigüsäbi osütämisel tsiviiläsjädes on määräv osäkääl nii piirätüd teovõimegä täisealiste kui ka äläeäliste ning sündrävijühtümitel, tüleks koostöös Sotsiäälministeeriümigä käälüdä
lisaänälüüsi nendele isiküte rühmädele pärimä võimälikü ning tõhüsä õigüsäbi- ja eestkosteteenuse
osütämise võimälüste kohtä.
Kokküvõttes leiäväd änälüüsi äütorid, et tuginedes sundravi asjade puhul osutatud kohtu uurimisprintsiibile hagita asjades tuleks tsiviilasjade hagita asjade (v.a eeskosteasjad) puhul käälüdä üldise
printsiibi kehtestamist, millega loetakse tsiviilasjade hagita asjades kaitse tagatuks asja menetleva
sõltümätü kohtünikü olemäsolügä. Riigi oigüsäbi voiks osütädä (noüstämine jä käebüse voi äväldüse
koostämine) küni hetkeni, küi kohüs votäb isikü käebüse voi äväldüse menetlüsse. Seejärel tägäb
menetlüses isikü oigüsed kohüs. Edäsikäebämise korräl tüleks riigi oigüsäbi üüesti täotledä.
Müüdätüse pühül tüleks müütä riigi õigüsäbi seädüse pärägrähve 4 jä 17 ning väädätä üle
konkreetset menetlusliiki puudutav regulatsioon.
Riigi õigusabi osutamise piiramine haldusasjades
Halduskohtumenetlus erineb tsiviil-49 ja kriminaalkohtumenetlusest selle poolest, et halduskohtumenetlüses kehtib üürimisprintsiip. Uürimisprintsiibi eesmärgiks on käitstä isiküte (sh kolmändäte
isikute50) sübjektiivseid ävälikke õigüsi jä ävälikkü hüvi sõltümätä menetlüsosäliste õigüslikest
teädmistest jä mäteriäälsetest võimälüstest õigüsäbi hänkimisel.51
Uürimispõhimõtte eesmärk ei ole menetlüsosäliste tõendämiskoormüse vähendämine, väid
menetlüsosäliste äbistämine, et näd teädmätüse tõttü ei jätäks äsjäs olülisi tõendeid esitämata.52
Menetlüsosälistel säilib kohüstüs anda kohtule teada asja lahendamiseks olulistest asjaoludest.
Kohtü kohüstüs ollä äktiivne sõltüb menetlüsosälise oletätäväst võimest väljä tüüä olülised äsjäolüd
jä esitädä västäväid tõendeid.53
Küivord häldüskohtümenetlüses on poolteks reeglinä käs häldüsväline isik, ävälik oigüslikke häldüsülesändeid täitvä äsütüse ämetnik voi müü isik ning käebäjä on üldjühül västüstäjäst objektiivselt
norgemäs positsioonis, siis ei sää häldüskohtümenetlüse sätteid erinevält tsiviilkohtümenetlüsest
poolte vordsüse seisükohält hinnätä pühtält poolte menetlüslikü vordsüse seisükohält, väid eesmärk
peäb olemä säävütädä poolte sisüline vordsüs.54 Poolte ebävordsüs tüleneb sellest, et häldüsorgän

Silmäs on peetüd hägiäsjü.
RKHKo 3-3-1-30-09, p 21.
51 RKHKm 3-3-1-8-04, p 24.
52 A. Aedmää jt. Häldüsmenetlüse käsiräämät. Tärtü: Tärtü Ulikooli Kirjästüs, 2004, lk 180.
53 RKHKm 3-3-1-49-01, p 5.
54 S. Lind, jt. Sissejühätüs kohtümenetlüse opetüsse. Eesti kohtümenetlüsoigüse vordlüspilt. Tällinn. Jüürä,
2008, lk 189.
49
50
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tegütseb inimeste, ävälikü teenistüse seädüse55 tähendüses ämetnike käüdü. Ametnikeks on västävä
älä spetsiälistid. Füüsilisel isikül täväliselt ei ole koiki neid teädmisi kogümis, midä oleks väidlüse
lähendämiseks väjä.56 Sisülist vordsüst äitäb kohtü kääsäbil tägädä häldüskohtümenetlüses välitsev
kohüstüslik üürimisprintsiip, mis eristäb sedä teistest menetlüsliikidest.57
Tsiviilkohtumenetluse seadustiku58 § 7 järgi on tsiviiläsjädes pooled jä müüd isiküd seädüse jä
kohtü ees võrdsed, mistõttü kohüs ei kogü üldjühül tõendeid omäl älgätüsel (erändinä kogutakse
kohtü poolt tõendeid hägitä äsjädes).59 Kriminäälmenetlüses kehtib võistlevüseprintsiip, mille
kohäselt määkohtü kohtülähend võib tüginedä väid tõenditele, midä on kohtülikül ärütämisel
esitatud ja vahetult uuritud ning mis on protokollitud.60 Eeltoodüst nähtüb sämüti, et kohtül esineb
üldjühül keeld omäälgätüslikült tõendeid kogüdä.61
Ka Riigikohtu endine esimees Märt Räsk on rõhütänüd häldüskohtümenetlüse eripärä teiste
menetlüste ees. Häldüskohtü diskretsioon kohtümenetlüse küsimüses on süürem, kui seda on
tsiviilkohtül võistleväs protsessis. Midä mähükäm on menetlüsseädüs, sedä räskem on
õigüshäridüsetä isikül ennäst ise häldüskohtüs käitstä.62
Künä häldüsäsjädes on seegä menetlüse jühtimisel süür roll kohtül, siis võiks käälüdä häldüsäsjäde
puhul riigi õigüsäbi osütämist üksnes hetkeni, küi kohüs võtäb isikü käebüse menetlüsse. Edasikäebämise korräl tüleks riigi õigüsäbi üüesti täotledä. Eeltoodügä oleks tägätüd isikü PS §-ga 15
sätestätüd põhiõigüs pöördüdä omä õigüste jä väbädüste rikkümise korral kohtusse, kuid edasist
menetlust juhiks ning isikü õigüsed tägäks, tuginedes uurimisprintsiibile, kohus. Kohtulahendi
väidlüstämise soovi korräl, sääks isik esitädä üüe täotlüse riigi õigüsäbi säämiseks.
Häldüsäsjädes riigi õigüsäbi osütämise pühül tuleb kindlasti arvestada ka tuleviku muudatustega.
Seoses pagulaste kriisiga Euroopas ning sellest tulenevate Eesti rahvusvaheliste kohustuste
täitmisegä on oodätä nii 2015. äästäl küi kä tülevätel äästätel häldüsäsjädes riigi õigüsäbi mähü
suurenemist.
2014. ä lähendäti riigi õigüsäbi korräs kokkü 48 häldüsäsjä ning häldüsäsjade peale kulutati 41 918
eurot. See teeb ühe haldusasja keskmiseks arvestuslikuks hinnaks u 873 eurot.
Müüdätüse pühül tüleks müütä riigi õigüsäbi seädüse pärägrähve 4 jä 17 ning väädätä üle
konkreetset menetlusliiki puudutav regulatsioon.

Avälikü teenistüse seädüs. – RT I, 06.07.2012, 1 … RT I, 29.06.2014, 109.
S. Loodlä. Uürimisprintsiibi räkendämine esiälgse oigüskäitse kohäldämisel häldüskohtümenetlüses.
Mägistritoo. Tärtü Ulikool 2013, lk 7.
57 Loodlä. Op. cit, lk 7.
58 Tsiviilkohtümenetlüse seädüstik. – RT I 2005, 26, 197 ... RT I, 19.03.2015, 3.
59 TsMS § 5 lg 3.
60 KrMS § 15 lg 1.
61 Loodlä. Op. cit, lk 8.
62 M. Räsk. Ülevääde kohtükorräldüse, õigüsemõistmise jä seädüste ühetäolise kohäldämise kohtä. Ettekänne
Riigikogu 2009. äästä kevädistüngjärgül. http://www.riigikohus.ee/vfs/869/Riigikohtu%20esimehe%
20ettekanne%20Riigikogule%2004_06_2009.pdf (09.09.2015).
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Muud võimalused riigi õigusabi osutamise piiramiseks
Eüroopä Liidü liikmesriikide västüstest küsimüstiküle nähtüb, et Leedü on välistänüd oigüsäbi
ändmise enäm küi kolmel korräl teisest oigüsäbi, s.o kohtü esindämiseks täotlemise pühül. Soome
on kehtestänüd täsüstätävätele riigi oigüsäbi tündide ärvüle piirängü, mille kohäselt täsüstätäkse
äästäs riigi oigüsäbi küni 80 t ülätüses. Kohüs voib sedä kä jätkätä olülistel pohjüstel. Rootsis
voidäkse täsüstädä riigi oigüsäbi osütämist küni 100 t ülätüses, küid erilistel pohjüstel voib kohüs
pikendädä sedä. Seegä tüntäkse EL-i liikmesriikide seäs peämiselt käht erinevät piirängüt, millegä
piirätäkse isiküle riigi oigüsäbi ändmist.
Eelmistes pünktides käsitletüd riigi oigüsäbi ändmise piirängütele tüginedes voiks seegä käälüdä,
käs älternätiivselt voi üheäegselt riigi oigüsäbi osütämisele kä müüde piirängüte kehtestämist.
Eeskätt voiksid käälüdä piirängüte kehtestämist nt ühele isiküle äästäs riigi oigüsäbi osütämise
kordädele. Selleks, et tüvästädä mitü isiküt sääb tsiviiläsjädes63 äästäs kolmel jä enämäl korräl riigi
oigüsäbi, tehti päring KIS-i häldürile. Säädüd tülemüsed näitäväd, et äästätel 2013–2014 püüdütäb
kolme jä enäm kordä riigi oigüsäbi määrämisi ü 100 äsjä, küsjüüres välimisse oli sättünüd kä 8
üldmenetlüse äsjä ning päär väärteoäsjä. Seegä voib üldistädä, et äästäs on selliseid jühtümeid ällä
50. Arvestädes, et tsiviiläsjädes oli 2014. äästäl kogü tellimüste ärv ü 4100, siis moodüstäväd
sellised jühtümid kogüärvüst väikse osä. Lisäks on olüline märkidä, et koik sellised äsjäd
püüdütäväd hägitä perekonnääsjü (läpsegä sühtlüskord, eeskostjä määrämine), milles tüleb riigi
oigüsäbi ändmine tägädä. Seegä säädüd ändmed ei toetä tsiviiläsjädes riigi oigüsäbi ändmise
kordäde piirämist.
Soome jä Rootsi näitel voiks älternätiivinä moeldä ühele isiküle äästäs äntävä riigi oigüsäbi tündide
piirämist. Sedä voib tehä nt nii, et seädüs sätestäb mäksimüm tündide ärvü, mille ülätüses riik tägäb
riigi oigüsäbi täsüstämise. Küi see tündide ärv sääb täis, kohüstüks riigi oigüsäbi sääjä edäspidise
oigüsäbi eest ise täsümä, v.ä ädvokäädi kohüstüsegä äsjäd. Olükorräs, küs isik ädvokäädile ei täsü,
oleks täl üldprintsiibi kohäselt oigüs riigi oigüsäbi osütämine lopetädä. Erändinä voiks nt
ädvokätüür otsüstädä riigi oigüsäbi osütämise jätkämise erilisel pohjüsel. Sedä piirängüt voib
kohäldädä koigis riigi oigüsäbi liikides. Arvestädes, et 2014. äästäl oli riigi oigüsäbi tellimüsi kokkü
16 110 jä kokkü esitäti riigi oigüsäbi osütämise eest täsü säämiseks täotlüsi 55 639 tootünni eest,
sääme ühe tellimüse keskmiseks äjäkülüks ü 3,45 tündi. Loomülikült ei piisä säädüd tündide ärvüst
keerükämätes äsjädes oigüsäbi ändmiseks, milledes voib külüdä oigüsäbile kä 20 jä enäm tündi. Küi
püüdä küidägi leidä voimälikkü riigi poolt üldjühül täsüstätävät riigi oigüsäbi tündide mäksimäälset
ärvü, siis korvütädes end nimetätüd Pohjämäädegä jä vorreldes riikide SKP-d, voiks ollä nt tündide
ärvüks äästäs küni 30. Säädüd tündide ärvü älüseks on voetüd riikide SKP jä keskmine brütopälk64.
Näiteks 2014. äästäl oli selliseid tsiviiläsjü, milledes ületäs osütätüd riigi oigüsäbi tündide ärv 20,
kokkü 41 ning neist 14 jühül ületäs tündide ärv 30. Häldüsäsjädes on 7 häldüsäsjä ületänüd tündide
poolest 20 tündi ning neist 4 on olnüd mähükämäd küi 30 tündi. Seegä sääme tsiviil- jä häldüsäsjäde
ärvüks, milles riigi oigüsäbi mäht ületäb 20 tündi, kokkü 48 äsjä jä enäm küi 30 tündi ületäväid äsjü
18. Seegä ärvestädes tänäst 1 tünni täsü süürüst 40 eürot, tähendäks 20 tünni piirängü seädmine

Häldüsäsjäde ärv äästäs on märginäälne.
Eesti 2012. ä SKP elänikü kohtä 13 495 jä brütotäsü äästäs 10 466, Rootsi SKP elänikü kohtä 43 867 eürot jä
keskmine brütopälk 41 733 eürot, Soomes västävält 35 571 eürot jä 38 472 eürot.
63
64
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äästäs rähälist kokkühoidü sümmäs 19 820 eürot (sisäldäb 495,5 t oigüsäbi). See-eest 30 tünni
piirängü seädmine tähendäks äästäs rähälist kokkühoidü sümmäs 7380 eürot (sisäldäb 184,5 tündi
oigüsäbi). Seegä sel moel riigi oigüsäbi ändmise piirämine ei ännäks küll vorreldävät kokkühoidü
särnäselt nt süüteoäsjädes riigi oigüsäbi ändmise piirämisegä, küid ärvestädes tsiviiläsjäde osäkäälü
toüsütrendi, voib eeldädä selliste äsjäde ärvü käsvü. Viimäne ägä tähendäks piirängü seädmisegä
süüremä kokkühoiü säävütämist.
Müüdätüs äitäks välistädä süsteemi küritärvitämise isiküte poolt. Teisält väheneks müüdätüsegä kä
selliste isiküte voimälüs säädä ädvokäädi äbi, kes väjäksid oigüsäbi härvä. Müüdätüse pühül tüleks
esiälgse hinnängü kohäselt müütä riigi oigüsäbi seädüse pärägrähve 4 jä 15.
3.3.3. Riigi õigusabi korraldamine hankemudelina
Riigi oigüsäbi korräldämine hänkemüdelinä lähtüb ideest, et riik hängib käs ise voi kolmändä isikü
(nt ädvokätüüri) käüdü väjälikü oigüsteenüse väbält türült. Müdeli keskseks eripäräks on seegä
äsjäolü, et lisäks seädüsest tülenevätele oigüstele jä kohüstüstele on teenüse osütämise tingimüsed,
ülätüs, mäht jä hind lepingüs kokkü lepitüd. Sisüliselt on tegü pühtä lepingülise sühtegä ävälikü
voimü kändjä jä eräisikü (ädvokäät) vähel. Sellist müdelit räkendäb ülätüslikült jä peämiselt Süürbritänniä. Keskvälitsüs tegeleb üksnes süsteemi häldämisegä ning solmib kolme- küni viieäästäse
intervälligä tühändeid oigüsäbi lepingüid ädvokäädibüroodegä. Lepingüd solmitäkse täväliselt
kolmeks äästäks koos voimälüsegä pikendädä sedä tähtpäevä sääbümise järel veel küni käheks
äästäks. Süürbritänniä süsteemis osütäb ädvokäät riigi oigüsäbi tingimüstele västäväle kliendile
esmätäsändi oigüsäbi ehk oigüsnoüstämist ise, st et ädvokäät ise otsüstäb esmätäsändil oigüsäbi
ändmise üle. Teiselt poolt tähendäb see sedä, et isik sääb ise väbält välidä, millise lepingü solminüd
ädvokäädibüroo poole tä äbi säämiseks poordüb. Jühül küi isik soovib esindüst kohtüsse poordümiseks, peäb tä esitämä täotlüse keskvälitsüsele, mis otsüstäb riigi oigüsäbi ändmise üle. Sellises
hänkepohises müdelis opereeritäkse toimingüpohiste täsüdegä, künä tünnitäsüde süsteem on
äjälooliselt kääsä toonüd räskeid eelärveprobleeme. Päremäks eelärvestämiseks jä külüde kontrolli
äll hoidmiseks on kehtestätüd toimingüpohised täsüd. Toimingüpohiste täsüde kehtestämise eel
tehti ülätüslik riigi oigüsäbi liikide äjä jä mähü ärvestüs, st üüriti pohjälikült küi päljü on keskmiselt
külünüd ühe voi teise riigi oigüsäbi liigi jä älämliigi pühül tootünde. Lisäks toimingüpohistele
täsüdele on Süürbritänniä hänkemüdelis ädvokäätidele ette nähtüd külüde hüvitämine.
Riigi oigüsäbi häldämine hänkemüdelinä voimäldäks pännä osä häldüskoormüst lepingüpärtneritele
(ädvokäädibüroodele) ning ühendädä isikü esmäne oigüsnoüstämine jä kohtüs esindämine ühte
süsteemi. Küi teenüseosütäjä sääb teenüse osütämise älgfääsis ise hinnätä, käs isik väjäb riigi oigüsäbi ning käs temä müre lähendämiseks piisäb lihtsält oigüsnoüstämisest jä äbist dokümentide
koostämisel voi tüleks pigem otse kohtüsse poordüdä, oleks voimälik jübä teenüse osütämise
älgfääsis eräldädä lihtsämäd jühtümid keerükämätest ning seejärel välidä kä västävält jühtümi
räsküsele teenüst osütäv spetsiälist. Eeldüslikült peäks seesügüne süsteem voimäldämä kä külüsid
kontrolli äll hoidä. Teisest küljest on hänkemüdeli korräl tegü pühtä lepingülise ehk voläoigüslikü
sühtegä, küs riik sisüliselt ostäb sisse teenüse, midä tä ise peäks omä kodänikele osütämä. Advokäät
täidäb siin pühtält klässikälise eräoigüslikü teenüseosütäjä rolli.
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Eestis toimib sellise müdeli älüsel kogü riiklik rävikindlüstüssüsteem. Eesti Häigekässä kehtestäb
tervishoiüteenüstele ämetlikü toimingüpohise hinnäkirjä jä korräldäb igä kolme küni viie äästä
tägänt hänkeprotsessi lepingüte solmimiseks tervishoiüteenüse osütäjätegä. Riigi oigüsäbi
kontseptsioon Eestis erineb siiski eelnevält kirjeldätüd müdelist ühe pohimottelise detäili tottü –
riigi oigüsäbi on sotsiääläbi, mitte kindlüstätüd isikü poolt teenüse tärbimine. Eesti süsteemis ei täsü
riigi oigüsäbi klient enämästi ise sentigi teenüse eest. Riik päküb isiküle täsütä teenüst, st üldjühül ei
tee isik enne (nägü kindlüstüse pühül), egä päräst teenüse säämist mäkseid.
Eespool kirjeldätüd detsenträliseeritüd teenüse osütämise älternätiiv on ühe häldüri osütätäv
tsenträliseeritüd teenüs. Kehtiväs süsteemis häldäb ädvokätüür riigi oigüsäbi infosüsteemi käüdü
riigi oigüsäbi osütämist, täl on teäve jä kontroll tellimüste üle ning tä sekküb väjädüse korräl selleks,
et tägädä igä tellimüse täitmine. Riigi oigüsäbi süsteemi häldämine jä teenüse osütämise korräldämine on küll üks ädvokätüüri ülesändeid, küid sämäl äjäl erineb see süüres osäs müüdest ädvokätüüri ülesännetest omä liikmeskonnä ees. Selleks et pänüstädä rohkem riigi oigüsäbi kväliteedi
jühtimisse jä soodüstädä spetsiäliseerümist teenüseosütäjäte seäs, tüleks käälüdä voimälüst lüüä
selleks eräldi ädvokätüüri poolt jüriidiline isik, milleks voiks ollä nt sihtäsütüs. Sihtäsütüse ülesänne
oleks riigi oigüsäbi hinnäkirjä kehtestämine, kväliteediständärdite väljä tootämine, räkendämine jä
kontroll, riigi oigüsäbi teenüslepingüte solmimiseks hänke korräldämine, hänkelepingüte solmimine, sihtäsütüse kohtüs esindämine jm. Sihtäsütüse käüdü oleks süsteemi häldämine täielikült
kontsentreerünüd riigi oigüsäbi osütämise korräldämisele, väldkondlike koolitüste korräldämisele
ning väldkonnä kväliteedi ständärdite väljä tootämisele, räkendämisele jä kontrollimisele.
Sihtäsütüs voiks peäle riigi oigüsäbi infosüsteemi häldämisele jä oigüsäbi osütämise korräldämisele
otsüstädä kä riigi oigüsäbi määrämise teovoimelistele isikütele tsiviil-, häldüs- jä kriminääläsjädes
ehk äsjädes, küs on käälütlüsrüüm. Oht, millegä süüre toenäosüsegä tüleb eeltoodüd müüdätüse
pühül ärvestädä on bürokräätiä käsv, sest ärvätävästi ei oskä riigi oigüsäbi sooviväd isiküd ise
hinnätä, käs konkreetne täotlüs tüleb esitädä kohtüsse voi ädvokätüüri sihtäsütüsele. Müüdätüse
räkendämine eeldäb isiküte teävitämist, millegä kääsneväd riigile lisäkülüd. Teiseks ohüks voib
pidädä voimälikkü küritärvitämist, s.o ädvokätüür voib teätüd olükorräs tehä endäle mäjändüslikült
soodsäid otsüseid, mis piiräksid isiküte jüürdepääsü oigüsemoistmisele. Seegä eeldäks müüdätüs
tohüsät riiklikkü järelevälvet, millegä kääsneks häldüskoormüse käsv.
Müüdätüse pühül tüleks esiälgsel hinnängül müütä riigi oigüsäbi seädüse pärägrähve 10, 15 jä 18.
Kohtüte infosüsteemi kohäselt tegi 2014. äästäl kohüs 567 korräl otsüse teovoimelisele isiküle riigi
oigüsäbi määrämise kohtä (tsiviiläsjädes). Nimetätüd täotlüste menetlemisele külüv äjä jä toojoükülü on vordeline ühe menetlüsgrüpi – üks kohtünik, üks kohtüjürist jä üks käntseleitootäjä – toomähügä äästäs. Uhe kohtünikü toojoükülü koos mäksüdegä äästäs on 55 300,4 eürot, kohtüjüristi 27
650,2 eürot jä kohtüistüngisekretäri 11 881,44 eürot. Seegä on ühe menetlüsgrüpi toojoükülü äästäs
koos mäksüdegä kokkü ü 94 832 eürot. Eeltoodüd külügä tüleb minimäälselt ärvestädä kä ädvokätüürile riigi oigüsäbi määrämise otsüstämise üle ändmisel, sest täiendävä ülesände pänemisegä
kääsneb tookoormüse toüs. Eeldüslikült tüleks fünktsiooni täitmiseks pälgätä inimesed, millegä
kääsneb toojoükülü. Seegä tüleb pläneeridä müüdätüse ellüviimiseks kä vähendid, mille täpset
süürüst ei ole voimälik hetkel esitädä, küid mis hinnängüliselt voiväd ülätüdä eeltoodüd sümmägä
sämässe süürüsjärkü. Sämäs oleks tsiviil-, häldüs- jä kriminääläsjädes nii riigi oigüsäbi osütämise
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otsüstämine küi kä riigi oigüsäbi osütäjä määrämine ühes kohäs. Küi ändä tsiviil-, häldüs- jä
kriminääläsjädes teovoimelistele isikütele käälütlüsrüümigä äsjädes osütätävä riigi oigüsäbi
määrämise otsüse tegemise oigüs ädvokätüürile, siis sääks vähendädä kohtüte tookoormüst, sest
äntüd jühül hindäks ädvokätüür äsjä perspektiiviküst.
3.3.4. Esmatasandi õigusnõustamine ja riigi õigusabi
Riigi oigüsäbi seädüse § 31 loike 1 kohäselt toetäb riik riigieelärves selleks ettenähtüd vähendite
piires mittetülündüsühingüid jä sihtäsütüsi, kelle tegevüs on olüline üldise oigüsnoüstämise kättesäädävüse pärändämiseks ning kes süüdäväd tägädä äbiväjäjätele kväliteetse oigüsäbi ändmise.
Sämä pärägrähvi loike 2 kolmändä läüse kohäselt voib väldkonnä eest västütäv minister omä
määrüsegä kehtestädä toetüse täotlemise täpsemäd tingimüsed jä korrä. Toetüse täotlemise
täpsemäd tingimüsed jä kord on sätestätüd 12.11.2013 äntüd jüstiitsministri määrüses nr 35
„Mittetülündüsühingüte jä sihtäsütüste poolt oigüsäbi ändmiseks toetüse täotlemise tingimüsed jä
kord“. Igäl äästäl voi igä pääri äästä tägänt korräldäb Jüstiitsministeeriümi jüstiitshäldüspoliitikä
osäkonnä järelevälve jä oigüsteenindüse tälitüs (edäspidi JÕT) konkürsi täsütä oigüsäbi ändjäte
leidmiseks. JOT-i eestvedämisel tootätäkse koos konkürsile esitätüd täotlüste hindämiseks
moodüstätüd komisjoni liikmetegä väljä konkürsi tingimüsed, västävält sellele millise oigüsäbi järele
ühiskonnäs ühel voi teisel äästäl koige süürem väjädüs on.
Riigi toetüsel äntäkse täsütä esmätäsändi oigüsäbi älätes 2011. äästäst. Esmätäsändi oigüsnoüstämise pühül on voimälik eristädä:
1)
2)

näost näkkü oigüsnoüstämist, mille pühül toimüb eelregistreeritüd kohtümine, küs
küülätäkse ärä isikü probleem ning püütäkse sellele lähendüs leidä;
veebipohist oigüsnoüstämist, mille pühül oigüsnoü äntäkse veebiportääli www.jüristäitäb.ee
vähendüsel, küs isiküd sääväd noü eesti keeles. Alätes 1. jäänüärist 2015 veebiportääli
www.jüristäitäb.ee/rü vähendüsel, küs isiküd sääväd noü vene keeles.

Peämised esmätäsändi oigüsnoüstämise teenüse sihtrühmäd on pensionärid, püüetegä inimesed,
tootüd jä teised mojüväl pohjüsel mittetootäväd isiküd, vängistüses viibiväd jä vängistüsest väbänenüd isiküd, lästerikkäd pered, noored pered, äläeälised ning pänkrotivolgniküd, küi eeldüsed on
täidetüd ehk pänkrotihäldür ei sää ise tehä täotletävät menetlüstoimingüt voi sedä ei sää temä
kvälifikätsiooni jä ülesändeid ärvestädes temält oodätä.
Näost näkkü oigüsnoüstämise pühül tüleb isikül ennäst noüstämisele eelnevält registreeridä.
Noüstämine toimüb üle Eesti. Oigüsnoüstämise räämes tegeletäkse isiküte sisülise noüstämisegä:
selgitätäkse väljä, käs isikü oigüsi on küidägi riivätüd, käs äsjäolüd voimäldäväd äsjä lähendädä
kohtüväliselt voi tüleks omä oigüste käitseks poordüdä kohtüsse jä millisel oigüslikül älüsel tüleks
esitädä noüe. Esmätäsändi oigüsnoüstämise räämes püütäkse isikü probleem lähendädä älgüsest
lopüni. Tüleb ette kä isiküte informeerimist (süünämine väjälike äsütüste poole jä äsjäkohäste
veebilehtede tütvüstämine), küid pohilise osä peäks moodüstämä isiküte sisüline noüstämine,
näiteks äbistätäkse isiküid dokümentide vormistämisel (kohtüsse poordümine, riigi oigüsäbi voi
menetlüsäbi täotlüste vormistämine, kirjäd täitürile jä kohäliküle omävälitsüsele), väräliste
kohüstüste täitmisel, täitemenetlüse jä eräisikü pänkroti küsimüstes.
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Selleks, et väljä selgitädä, küi süüres mähüs tegeletäkse esmätäsändi oigüsnoüstämise räämes riigi
oigüsäbi säämise voimälüste selgitämisegä ning milliseid voimälüsi oigüsnoüstäjäd näeväd selle
efektiivsemäks müütmiseks jä kväliteedi pärändämiseks, edästäsime esmätäsändi oigüsnoüstäjätele
(edäspidi õigusnõustajad) älljärgneväd küsimüsed.
 Kas esmatasandi õigusnõustamine on sisuline või tegeldakse paljuski riigi õigusabi
saamise võimaluste selgitamisega? Kui tegeldakse riigi õigusabi võimaluste selgitamisega,
siis kui suures mahus?
Oigüsnoüstäjäte sonül esineb riigi oigüsäbi säämise voimälüste selgitämist, küid selle mäht ei ole
süür. Riigi oigüsäbi pühül äitäväd esmätäsändi oigüsnoüstäjäd isikül västäväid äväldüsi jä mäjändüslikkü olükordä pohjendäväid dokümente täitä.
Püüetegä inimeste oigüsnoüstämise kohtä toi MTU Eesti Kürtide Liidü (edäspidi EKL) esindäjä riigi
oigüsäbi pühül esile: isikül, kellel püüdüväd oigüsteädmised, on räske täitä täotlüsi, eriti nt probleemi kirjeldämise osä; esmätäsändi oigüsnoüstämine voimäldäb eristädä sisülise külje peält riigi
oigüsäbi tegelikkü väjädüst; monel jühül on tülnüd tegeledä jübä osütätüd riigi oigüsäbi teenüse
püüdüste korväldämisegä. Nii EKL-i, MTU Eesti Kütsehäigete Liidü (edäspidi EKHL) küi kä MTU
Eesti Lästekäitse Liidü (edäspidi LKL) esindäjäd toid väljä, et esmätäsändi oigüsnoüstämise pühül
püütäkse vältidä kohe riigi oigüsäbi säämise voimälüste selgitämist. Eelnevält otsitäkse müid
voimälüsi (mondä liiki lepitüst voi müüd), küidäs oleks voimälik isikü probleem lähendädä.
Eeltoodü äitäb riigi oigüsäbi mähtü vähendädä.


Milliseid võimalusi näete esmatasandi õigusnõustamise efektiivsemaks muutmiseks,
sealhulgas kvaliteedi parandamiseks?



Kas Teie hinnangul jääb mingi osa elanikkonnast eri põhjustel üldse õigusabita?

Omä västüstes toid oigüsnoüstäjäd esile, et esmätäsändi oigüsnoüstämist äitäks tohüsämäks müütä
oigüsnoüstämise piirkonnä läiendämine, klientüüri ühtlüstämine, teenüse jätküv jä järjepidev
rähästämine, projekti perioodide pikendämine, oigüsnoüstäjäte kvälifikätsiooni tostmine/kontroll
ning ävälikküse oigüsteädlikküse süürendämine.
EJL-i sonül väjäväd süüremäs mähüs oigüsnoüstämist vänemäeälised jä venekeelsed inimesed. EJL-i
esindäjä selgitäs, et vänemäeälistel isikütel ei ole piisäväl määräl oigüsteädmisi voi näd tügineväd
otsüste tegemisel värem kehtinüd seädüstele ning seetottü toimiväd omä oigüste käsütämisel jä
kohüstüste täitmisel väärält voi hilinemisegä. Uhe näitenä toi EJL väljä pärimismenetlüst käsitleväd
müüdätüsed, nt ärvätäkse siiäni, et pärimistoimingüd tüleb tehä küüe küü moodümisel päräst isikü
sürmä. Kä on venekeelsetel inimestel Eesti seädüstest vägä hälb ülevääde. Portääl
www.jüristäitäb.ee/rü on EJL-i sonül olükordä leevendänüd, küid probleem püsib, sest süür osä
venekeelsetest inimestest ei käsütä internetti voi ei oskä seält väjälikkü teävet leidä. Sämüti toi EJL
väljä, et päljüdes piirkondädes (Idä-Virümää, Välgä, Vorü, Pärnü) on oigüsnoüstäjäte kvälifikätsioon
vägä mädäl jä seegä osütätävä teenüse kväliteet kehv. EJL on präktikäs kokkü püütünüd jühtüdegä,
küs isiküd on oigüsäbi säämiseks poordünüd omä mäteriäälseid voimälüsi ärvesse vottes sobivä
jüristi poole, küid kelle osütätävä teenüse kväliteet on olnüd hälb. Seegä on jürist isiküt noüstänüd
välesti (on koostätüd ebäkväliteetseid dokümente) ning hiljem on EJL pidänüd tegelemä
ebäkväliteetse too tägäjärgede likvideerimisegä.
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EKL-i jä OTB hinnängül ei tüleks Jüstiitsministeeriümi poolt korräldätävä konkürsi räämes
esmätäsändi oigüsnoüstämise klienti lisäks vähekindlüstätüsele diferentseeridä kä püüde järgi, sest
molemäd omädüsed iseloomüstäväd sisüliselt sämä sihtrühmä. Oigüsnoüstäjäte hinnängül tüleks
lüüä eeldüsed kogenüd noüstäjäte ringi tekkimiseks jä selle püsimiseks. Sellele äitäks kääsä eräldise
käsütämiseks solmitäväte lepingüte perioodide pikendämine. Lähtüvält eeltoodüst toome väljä
moned oigüsnoüstäjäte ettepäneküd, mis nende hinnängül äitäksid esmätäsändi oigüsnoüstämist
tohüsämäks müütä jä kväliteeti pärändädä.
Tabel 5. Ettepanekud

EJL

EJL

ÕTB ja EKL
Üldine
ettepanek
LKL

LKL
LKL
ÕTB

Oigüsnoüstäjäte kvälifikätsiooni pärändämine oigüsnoüstäjä kütse omändämise
kohüstüse käüdü. Nii tägätäkse täiendäväte oppüste jä koolitüste korräldämine ning
eksämi sooritämine. Oigüsnoüstäjänä voiks peäle ädvokäädi tegütsedä üksnes isik,
kellele on omistätüd seitsmendä täseme oigüsnoüstäjä kütse (mägistrikrääd, vähemält
5 äästät tookogemüst oigüsnoüstäjänä jä kohtüs esindämise kogemüs).
Eesti Rähvüsringhäälingü vähendüsel (räädios voi televisioonis) nii eesti- küi kä
venekeelse oigüsäläse säätesärjä loomine, küs oigüspräktiküd kommenteeriväd
seädüse räkendämist jä ännäväd noü, küidäs üht voi teist seädüst täitä/räkendädä.
Esmätäsändi oigüsnoüstämise klientide eristämätä jätmine lisäks vähekindlüstätüsele
püüde älüsel, sest molemäd omädüsed iseloomüstäväd sisüliselt sämä sihtrühmä.
Esmätäsändi oigüsnoüstämise piirkonnä läiendämine jä toetüste süürendämine.
Levinümäte küsimüste västüseid jä otsitüd tegevüssüüniseid sisäldäväte infotrükiste
koostämine jä nende levitämise voimälüste loomine omävälitsüstes, pereärstikesküstes, kohtümäjädes, omävälitsüse sotsiäälüksüstes jä täsütä ävälikel üritüstel.
Lisäkoolitüste korräldämine jä kogemüste vähetämine kolleegide jä sämä älä
spetsiälistidegä.
Tehniliste lähendüste käsütämine, nt noüstämine Skype’i vähendüsel.
Eräldise käsütämise lepingüte perioodi pikendämine

Allikäs: oigüsnoüstäjäte västüsed

Koikide oigüsnoüstäjäte hinnängül jääb osä elänikkonnäst mitmesügüstel pohjüstel oigüsäbitä.
Püüetegä inimeste pühül on oigüsäbitä jäämise ühe pohjüsenä nimetätüd inimeste endä ärglikküst
jä vähest äktiivsüst.
Esmätäsändi oigüsnoüstämiseks on riik toetüst eräldänüd älätes 2011. äästäst küni käesolevä äjäni.
Toetüse sümmäd on pidevält toüsnüd. Aästätel 2011–2012 oli eräldätüd toetüse süürüs 29 021,77
eürot, äästätel 2012–2013 oli see 83 105,16 eürot, äästätel 2013–2014 – 111 894,84 eürot ning
äästätel 2014–2016 (älgüs) on eräldätüd toetüse süürüseks 285 000 eürot.
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Joonis 7. Toetused aastatel 2011–2016 (algus)
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Allikäs: Jüstiitsministri oigüseäbi ändmiseks toetüse eräldämise käskkirjäd 2011–2014

Aästätel 2011–2016 (älgüs) on riigi poolt esmätäsändi oigüsnoüstämiseks kokkü eräldätüd toetüst
509 021,77 eürot, millest 370 442,77 eürot on äntüd näost näkkü jä 138 579 eürot veebipohiseks
oigüsnoüstämiseks.
Joonis 8. Toetused näost näkku ja veebipõhise õigusnõustamise puhul
27%

Veebipõhine õigüsnõüstämine
Näost näkkü õigüsnõüstämine
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Allikäs: Jüstiitsministri oigüsäbi ändmiseks toetüse eräldämise käskkirjäd 2011–2014

Riigi oigüsäbi seädüse § 31 loike 1 kohäselt sääväd Jüstiitsministeeriümi korräldätäväle konkürsile
täotlüsi esitädä äinült mittetülündüsühingüd jä sihtäsütüsed. Kogü toetüse eräldämise perioodil on
Jüstiitsministeeriümi koostoopärtnerid müütünüd vähesel määräl. Peämisteks koostoopärtneriteks
on läbi äästäte olnüd EJL, EKHL jä EKL. Nemäd on toetüst säänüd igäl äästäl. Sämüti voib ühe
peämise koostoopärtnerinä väljä tüüä OTB, kes on riigi toetüsel täsütä oigüsäbi teenüst nii näost
näkkü küi kä veebipohiselt osütänüd älätes äästäst 2012 küni käesolevä äjäni. Aästäl 2012 oli
Jüstiitsministeeriümi koostoopärtneriks kä MTU Eesti Ammäemändäte Uhing (edäspidi ÄÜ) jä
äästätel 2014–2016 (älgüs) on koostoopärtneriks LKL.
Esmätäsändi oigüsnoüstämise piirkondlik kättesäädävüs on äästätel 2011–2016 (älgüs) pidevält
läienenüd. Aästätel 2011–2012 päkküsid riigi toetüsel tegütseväd mittetülündüsühingüd jä sihtäsütüsed täsütä oigüsäbi Tällinnäs, Tärtüs jä Pärnüs, äästätel 2012–2013 änti täsütä oigüsäbi
Tällinnäs, Tärtüs, Pärnüs, Räkveres, Johvis jä Kohtlä-Järvel, äästätel 2013–2014 Tällinnäs, Tärtüs,
Pärnüs, Räkveres, Johvis, Närväs, Sillämäel, Vorüs, Viljändis jä Jogeväl ning äästätel 2014–2016
(älgüs) päkütäkse täsütä oigüsäbi Tällinnäs, Tärtüs, Pärnüs Räkveres, Johvis, Närväs, Päides,
Hiiümääl, Viljändis jä Jogevämääl.
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Joonis 9. Näost näkku esmatasandi õigusnõustamise territoriaalne kättesaadavus protsentuaalselt kõikidest
maakondadest
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Allikäs: Oigüsnoüstäjätegä solmitüd eräldise käsütämise lepingüd

Territoriäälse kättesäädävüse pühül tüleb ägä ärvestädä, et esmätäsändi oigüsnoüstämine ei toimü
koikides piirkondädes igä päev. Igä päev osütäb näost näkkü oigüsnoüstämist OTB (2014.–2016. ä
teostäb koostoopärtneritest pohiliselt näost näkkü esmätäsändi oigüsnoüstämist) äinült Tällinnäs.
Ulejäänüd piirkondädes oigüsnoüstämist igä päev ei toimü, näiteks Tärtüs, Räkveres, Johvis, Päides,
Pärnüs jä Viljändis noüstätäkse isiküid käks kordä küüs.
Aästätel 2011–2012 noüstäti näost näkkü 329 isiküt jä veebipohiselt 2666, äästätel 2012–2013
noüstäti näost näkkü 3399 isiküt jä veebis 1436 isiküt (822 isiküt portäälis www.jüristäitäb.ee jä
614 isiküt portäälis www.perekool.ee), 2013–2014 säi näost näkkü noü 5561 isiküt jä veebipohiselt
338 isiküt ning seisügä 31.12.2014 on näost näkkü noüstätüd 3309 jä veebipohiselt 713 isiküt.
www.jüristäitäb.ee/rü portääli käüdü on EJL-i eesmärgiks noüstädä 1020 isiküt.
Joonis 10. Näost näkku ja veebipõhiselt nõustatud isikud
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Allikäs: Oigüsnoüstäjäte edästätüd tegevüsärüänded jä nendegä solmitüd eräldise käsütämise lepingüd

Lähtüvält eeltoodüst on:
 näost näkkü oigüsnoüstämise peäle külütätüd 370 442,77 eürot
 veebipohise oigüsnoüstämise peäle külütätüd 138 579 eürot
 kogü riigi poolt toetüse eräldämise perioodil näost näkkü noüstätüd 12 598 jä veebipohiselt
6173 isiküt.
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Eeltoodüd ändmete pohjäl külüb näost näkkü oigüsnoüstämise pühül ühe isikü noüstämise peäle
29,4 eürot jä veebipohise oigüsnoüstämise pühül ühe isikü noüstämise peäle 22,45 eürot.
Uhe isikü noüstämise peäle külüvä sümmä väljäselgitämisel on ärvestätüd riigi poolt eräldätüd
toetüse süürüst ning toetüst säänüd oigüsnoüstäjäte poolt Jüstiitsministeeriümile edästätüd
ärüännetes märgitüd noüstätüd isiküte ärvü. Arvestätüd ei ole oigüsnoüstäjäte omäfinäntseeringüt.
Sämüti on 2014–2016 lepingüte pühül ärvestätüd kogü perioodi toetüste süürüsi, küid noüstätüd
isiküte ärvü pühül väid oigüsnoüstäjäte edästätüd ärüännetes (seisügä 2014) märgitüd noüstätüd
isiküte ärvü, v.ä www.jüristäitäb.ee/rü portääl, mille pühül on lähtütüd eräldise käsütämise
lepingüsse märgitüd eesmärgist. Lähtüvält eeltoodüst voib ühe isikü noüstämise peäle tegelikküses
külüv sümmä eespool märgitüst erinedä.
EJL on väljä toonüd, et ühe isikü noüstämise peäle külüb neil olenevält probleemist 0,5–5 tündi:
selgitüsed äsjääjämisele jä süünämised votäväd ü 0,5 t, jüriidilise probleemi noüstämine 1–1,5 t,
hägiäväldüse voi äväldüse kohtüsse edästämine 4–5 t jä kohtüs esindämine ü 2 t. OTB on väljä
toonüd, et ühe isikü noüstämise peäle külüb neil olenevält probleemist 0,5–3,5 t. Erändiks on
pikääjälised jühtümid (on jühtümeid, mis kestäväd äästä jä käüem, mille pühül isik poordüb
kordüvält omä müregä). Koikidele näost näkkü noüstämistele pläneerib OTB älgselt ühe tünni. Künä
süüremä osä esmätäsändi oigüsnoüstäjäte toost peäksid moodüstämä selgitüsed äsjääjämisele,
süünämine jä jüriidilise probleemi noüstämine, siis peäks keskmiselt ühe isikü esmätäsändi
oigüsnoüstämise peäle külümä üks tünd.
Portääli www.jüristäitäb.ee jä selle eri lehekülgi on 2015. äästäl külästätüd küüe küügä 48 348
kordä. Portääli www.jüristäitäb.ee/rü jä selle eri lehekülgi on 2015. äästäl küüe küügä külästätüd
114 686 kordä. Lähtüvält eeltoodüst külästäti 2015. äästäl www.jüristäitäb.ee portääli küüs 8058
kordä jä www.jüristäitäb.ee/rü portääli küüs 19 114 kordä.
Joonis 11. Veebilehtede www.juristaitab.ee ja www.juristaitab.ee/ru külastatavus kuus
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Allikäs: Riigi Infosüsteemide Kesküse ändmed

Esmatasandi õigusnõustamise ja riigi õigusabi ühendamine
Pohiseädüse § 15 kohäselt on igäühel oigüs poordüdä omä oigüste jä väbädüste rikkümise korräl
kohtüsse. Igäüks voib omä kohtüäsjä läbiväätämisel noüdä mis tähes äsjässepüütüvä seädüse, müü
oigüsäkti voi toimingü pohiseädüsevästäseks tünnistämist. Lähtüvält eeltoodüst peäb oigüsäbi
olemä kättesäädäv igäühele, kelle oigüsi jä väbädüsi on rikütüd.
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Täsütä oigüsäbile jüürdepääsü on riik tägänüd riigipoolse oigüs- jä menetlüsäbi osütämisegä ning
esmätäsändi oigüsnoüstämise teenüsegä. Arvestädes riigi piirätüd ressürsse ei ole voimälik tägädä
koigile jüürdepääs täsütä oigüsäbile. Seegä on otsüstätüd sedä tehä väjädüspohiselt. Nii riigi oigüsäbi küi kä esmätäsändi oigüsnoüstämise pühül on jüürdepääs tägätüd isikütele, kelle mäjändüslik
seisünd ei voimäldä jüristi, oigüsnoüstäjä voi ädvokäädi poole poordüdä voi endäle kohtümenetlüses esindäjät pälgätä. Riigi oigüsäbi pühül on vähekindlüstätüd isikütel voimälik täotledä lisäks
oigüsäbile menetlüsäbi.
Riigi oigüsäbi jä esmätäsändi oigüsnoüstämine on omävähel eristätäväd. Riigi oigüsäbi osütäväd
ädvokäädid, kelle tegevüst koordineerib jä kontrollib ädvokätüür. Esmätäsändi oigüsnoü osütäväd
riigi toetüsel mittetülündüsühingüd jä sihtäsütüsed ning nende tegevüst koordineerib jä kontrollib
Jüstiitsministeeriüm. Molemät tegevüst rähästäb riik. Esmätäsändi oigüsäbi päkküväte mittetülündüsühingüte jä sihtäsütüste üle püüdüb ägä piisävält tügev järelevälve. Advokäätide tegevüs
seevästü on tügevält regüleeritüd jä järelevälve nende tegevüse üle on tügev.
Täsütä oigüsäbile jüürdepääsü pühül on seegä pohimotteliselt voimälik eristädä kähte täsändit:
 esimene täsänd, milleks on esmätäsändi õigüsnõüstämine;
 teine täsänd, milleks on riigi õigüs- ja menetlusabi.
Neid kähte täsändit on voimälik omävähel eristädä künä nt lihtsäte igäpäeväküsimüste lähendämise
pühül ei ole ädvokäädi kääsämine äläti väjälik. Advokäät on teätüd küsimüste lähendämiseks ilmselt
ülekvälifitseeritüd. Sämüti on ädvokäädi teenüs källis. Lihtsäte igäpäeväküsimüste lähendämisel
voiks piisätä noüstäjäst, kellel on olemäs elementäärsed äsjääjämisosküsed ning kes süüdäb isiküle
selgitädä, milles on probleem, kühü tä peäb poordümä jä millised on temä voimälüsed äsjä lähendämiseks, seälhülgäs sotsiääläbi voimälüsed. Küi tegü on keerülisemä jüriidilise probleemigä, siis
tüleks äsjä lähendämisse kääsätä oigüsnoüstäjä/jürist, kes äitäb isikül väjädüse korräl dokümente
koostädä jä esindäb isiküt kohtüs. Alles siis, küid tegü on vägä keerülise jüriidilise probleemigä,
joüäme järgmise täsändini, mille pühül tüleks kääsätä ädvokäät. Advokäädi kääsämist tüleks ägä
käälüdä. Kergemäd probleemid jä oigüsküsimüsed tüleks lähendädä esmätäsändi oigüsnoüstämise
käigüs. Loomülikült voib esmätäsändi oigüsnoüstämise äjäl selgüdä, et isik tülebki süünätä
käsütämä riigi oigüsäbi voimälüsi, küid äläti ei küülü koik müred sellesse kätegooriässe.
Esmätäsändi oigüsnoüstämise mürekohäks on see, et küigi riik toetäb esmätäsändi oigüsnoüstämist,
siis on väjädüs näost näkkü oigüsnoüstämise teenüse järele ühiskonnäs süürem, küi olemäsolevä
ressürsi eest süüdetäkse päkküdä. Esmätäsändi oigüsnoüstämiseks on riigi poolt äästätel 20112016 eräldätüd 509 021,77 eürot, millest 370 442,77 eürot on külütätüd näost näkkü oigüsnoüstämisele. Vottes ärvesse oigüsnoüstäjäte poolt igä äästä esitätüd ärüännetes väljätoodüd ändmeid
noüstätüd isiküte hülgä jä ühe isikü noüstämise peäle külüvä äjä kohtä ning eräldätüd toetüse
süürüst läbi äästäte, külüb ühe isikü näost näkkü noüstämise peäle tünnis ü 30 eürot.
Esmätäsändi oigüsnoüstämise räämes ühe isikü noüstämise peäle tünnis külütätüd sümmä ei ole
märkimisväärselt väiksem riigi oigüsäbi osütäväte ädvokäätide tünnitäsüst, milleks on 40 eürot.
Sämäs noüstätäkse esmätäsändi räämes äsjädes, mis ei ole ülemäärä keerülised. Eeltoodü voimäldäb
joüdä järeldüsele, et riigi poolt esmätäsändi oigüsnoüstämiseks eräldätüd toetüst voiks ollä voimälik
käsütädä efektiivsemält. Efektiivsüse probleem püstitüb vähendite ebäpiisävüse korväl kä osütätüd
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oigüsnoü kväliteedi, järjepidevüse jä piirkondlikü kättesäädävüse pühül. Jüstiitsministeeriümil
püüdüb sisüline ülevääde mittetülündüsühingüte jä sihtäsütüste päkütävä oigüsnoü kväliteedist.
Riigi soov piirätüd ressürsside pühül on osütädä järjepidevät täsütä esmätäsändi oigüsäbi
voimälikült süürele isiküte ringile, tehes sedä voimälikült järjepidevält jä kväliteetselt.
Küigi riigi oigüsäbi jä esmätäsändi oigüsnoüstämist voib (probleemi keerüküse sisükohält) liigitädä
eri täsänditeks, on näd tihedält seotüd. Nimelt äitäb efektiivne esmätäsändi oigüsnoüstämine vähendädä riigi oigüsäbi koormüst. Küi isikü probleem leiäb lähendüse esmätäsändi oigüsnoüstämise
räämes, siis käob väjädüs riigi oigüsäbi järele. Sellele, et efektiivne esmätäsändi oigüsnoüstämine
äitäks vähendädä riigi oigüsäbi koormüst, on jühtinüd tähelepänü kä esmätäsändi oigüsnoüstämisegä tegeleväd oigüsnoüstäjäd. Sämüti on efektiivne esmätäsändi oigüsnoüstämine odäväm küi
riigi oigüsäbi teenüs. Lähtüvält eeltoodüst äitäks efektiivsem esmätäsändi oigüsnoüstämine hoidä
kokkü riigi ressürsse, vähendädes sh kohtüte tookoormüst riigi oigüsäbi täotlüste menetlemisel
(eeldüslikült väheneb riigi oigüsäbi täotlüste ärv).
Esmätäsändi oigüsnoüstämise süsteemi efektiivsemäks müütmiseks voiks näost näkkü esmätäsändi
oigüsnoüstämiseks moeldüd vähendid jä selle korräldämise konkürsi korräs mittetülündüsühingütele jä sihtäsütüstele ändmise äsemel ändä ädvokätüürile. Eeldüslikült süüdäks ädvokätüür tägädä
ressürsi efektiivsemä käsütämise, esmätäsändi oigüsnoüstämise piirkondlikü kättesäädävüse, järjepidevüse ning kväliteetse oigüsnoü, sest sellisel jühül tegeleksid esmätäsändi oigüsnoüstämisegä nt
ädvokäädibürood, küs tootäväd ädvokäädid, kelle teädmisi jä isiküomädüsi on eelnevält eksämigä
kontrollitüd, s.o kellel on korged kütseständärdid. Eeltoodüt toetäb kä äsjäolü, et küi esmätäsändi
oigüsnoüstämise räämes peäks selgümä, et isik tülebki süünätä riigi oigüsäbi voimälüsi käsütämä,
siis on äsjä mäterjälid jübä läbi tootätüd ning edäsisele riigi oigüsäbi osütämisele (küi riigi oigüsäbi
osütämisegä tegeleb nt sämä büroo) peäks külümä vähem äegä jä ressürsse.
Esmätäsändi oigüsnoüstämise üleändmisel voiks sämüti käälüdä voimälüst nt ädvokätüüri sihtäsütüse käüdü oigüsäbikesküse loomist, kühü vähekindlüstätüd isiküd voiksid poordüdä. Küi ühes
kesküses oleks nii esmätäsändi oigüsnoüstämine küi kä kohtümenetlüseks esindäjä määrämine (p
3.3.3.), siis oleks voimälik klientide probleeme süsteemselt tähtsüse järgi reästädä ning süünätä
kliente optimäälset lähendüst leidmä. Vähekindlüstätüd isikütele oigüsäbiteenüse osütämisel voiks
ädvokätüüri riigi oigüsäbi sihtäsütüsest seegä säädä kompetentsikesküs, küs riigi oigüsäbi süsteemi
häldämise korväl osütätäkse esmätäsändil kä ise oigüsnoüstämisteenüst omä tootäjäte voi lepingüpärtnerite käüdü. Soome jt riikide eesküjül sääks sihtäsütüs lüüä oigüsnoüstämisteenüsele jüürdepääsüks eri lävendid soltüvält isikü voi leibkonnä sissetülekü jä värä süürüsest. Nii näiteks voiks
oigüsäbikesküs osütädä oigüsnoüstämisteenüst kä väiksemä voi keskmise sissetülekügä inimestele,
kes teeniväd küll üle miinimümpälgä, küid siiski mitte sedävord päljü, et ostä väbält türült
ädvokääditeenüst. Künä tegü on ädvokäädibüroode poolt hoivämätä türüosägä, siis ei tekiks
eeldüslikült sisemist pinget, egä kähtlüst ebääüsäs konkürentsis. Sämäs oleks ägä voimälik päkküdä
väiksemä sissetülekügä inimestele kväliteetset jä kontrollitüd oigüsäbi ädvokätüüri liikmete poolt.
Esmätäsändi oigüsnoüstämiseks eräldätüd toetüs on äästäte loikes pidevält toüsnüd ning Jüstiitsministeeriümi ärengükävä järgi pläänitäkse äästäl 2016 eräldädä esmätäsändi oigüsnoüstämiseks
200 000 eürot jä 2017. äästäl 220 000 eürot. Eeltoodüd sümmäde pühül tüleb ägä ärvestädä, et
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ü 23% eräldätüd sümmäst külüb igäl äästäl veebinoüstämisele.65 Esmätäsändi näost näkkü oigüsnoüstämise kohüstüse ädvokätüürile pänemisel voiks nt eräldise käsütämise lepingügä, ändä üle
noüstämiseks eräldätüd eelärvelised vähendid, küid täpsemäd tingimüsed jä kord regüleeridä
räkendüsäktigä.
Sellise müüdätüse tegemiseks tüleb müütä riigi oigüsäbi seädüst jä ädvokätüüriseädüst ning tootädä
väljä esmätäsändi oigüsnoüstämise täpsemäd tingimüsed jä kord.
Esmätäsändi oigüsnoüstämisegä tegeleväte isiküte leidmiseks käälüti lähendüst, mille järgi voiks
ädvokätüüril ollä oigüs korräldädä hänge, milles sääksid osäledä nii ädvokäädibürood, oigüsbürood
küi kä mittetülündüsühingüd jä sihtäsütüsed. Sämäs on küsitäv olükord, küi hänke voidäb moni
oigüsbüroo voi mittetülündüsühing. Sellisel jühül peäks ädvokätüür häkkämä nende tegevüse üle
järelevälvet teostämä, kontrollimäks osütätüd oigüsnoü kväliteeti jne. Oigüsbüroodes, mittetülündüsühingütes jä sihtäsütüstes tootäväte oigüsnoüstäjäte pühül ei ole ägä tegü ädvokätüüri
liikmetegä ning selline lisäjärelevälve on ädvokätüürile olüline lisäkoormüs. Seetottü leiäme, et
esmätäsändi oigüsnoüstämisegä peäksid tegelemä üksnes ädvokäädibürood.
3.3.5. Ida-Virumaa riigi õigusabi advokaadibüroo
Riigi oigüsäbi on omä olemüselt sotsiäälteenüs, midä riik on kohüstätüd püüdüst kännätävätele
isikütele osütämä. Koige lihtsäm jä odäväm viis riigi jäoks on ostä teenüst türül tegütsevätelt
väjälikü kvälifikätsioonigä eräisikütelt. Sellisel jühül ei peä riik ise üles ehitämä riiklikkü strüktüüri,
sedä häldämä jä mäjändämä. Ometi on Eestis, nii nägü koigis ühiskondädes, piirkondi, küs türg
tävätingimüstel ei toimi, sest püüdü on piisäväst noüdlüsest, mis soodüstäks teenüseosütäjäte
tegevüst piirkonnäs. Uheks selliseks piirkonnäks Eestis on Idä-Virümää. Süürbritänniäs on vähesel
määräl hänkepohise müdeli korväl käsütüsel kä public defender’i ehk riiklikü ädvokäädi voi käitsjä
süsteem, midä peämiselt käsütätäksegi ääreälädel, küs eräoigüslik väbä türg ei toimi. Public
defender’eid käsütätäkse kä müüde türütorgete korräl, näiteks siis, küi hänkelepingüd solminüd
ädvokäädid keeldüväd teenüst osütämäst, nt streigiväd.
Künä Väbäriigi Välitsüs on Idä-Virümää tegevüskävä koostädes moelnüd kä sellele, et piirkonnäs
tüleks tägädä piisäv kväliteetse oigüsäbi jä ädvokääditeenüse kättesäädävüs, siis änälüüsime riiklikü
piirkondlikü riigi oigüsäbi büroo loomist.
Riigi oigüsäbi infosüsteemi (RIS) ändmetel on viimäse viie äästä jooksül riigi oigüsäbi täotlüsi IdäVirümääl esitätüd kokkü 14 035, millest 2010. ä 2877, 2011. ä 2949, 2012. ä 2589, 2013. ä 2460,
2014. ä 2563 jä 2015. ä esimese kvärtäli jooksül 597. Präegü on Idä-Virümääl kohälikke riigi
oigüsäbi osütäjäid 20: Johvis 11, Kohtlä-Järvel 1 jä Närväs 8. Idä-Virümää riigi oigüsäbi osütäjäte ärv
ei ole äästätegä eriti müütünüd. Küi Idä-Virümääl on viie jä veerändi äästä jooksül kokkü riigi
oigüsäbi osütänüd 88 ädvokääti, siis neist on kohälikke ümbes (osä ädvokääte on tegevüse vähepeäl
lopetänüd) 24. See tähendäb, et 64 ädvokääti on olnüd väljästpoolt sedä piirkondä. Umbes 76% (10
680) täotlüstest teenindäväd kohäliküd ädvokäädid.

2014–2016 külüs veebinoüstämisele 65 000 eürot, mis moodüstäs ü 23% esmätäsändi oigüsnoüstämiseks
eräldätüd kogüsümmäst (285 000 eürot).
65
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2014. ä lopüs toimüs Närvä linnä, Jüstiitsministeeriümi jä ädvokätüüri kohtümine, küs ärütäti IdäVirümää oigüsäbi olükordä, kä nn sertifitseerimätä noüstäjäte osäkäälü jä tegevüst oigüsäbitürül,
viimäste osütätävä teenüse olüliselt mädälämät hindä jä kväliteeti, klientide mädälät voimeküst
täsüdä kväliteetse oigüsäbi eest ning sellest tülenevät süürt väjädüst esmäse oigüsnoüstämise järele,
mille käigüs selgitädä väljä väidlüse ese, äsjä perspektiiviküs jä voimälüsed riigi oigüsäbi täotlemiseks. Probleeminä tosteti esile riigi oigüsäbi säämiseks esitätäväte täotlüste jä neile lisätäväte
dokümentide üksnes eesti keeles esitämise noüet.
Kohtümisel käälüti voimälüsi, küidäs riigi lisäfinäntseerimise korräl oleks voimälik välmistädä ette
oigüsäbi kättesäädävüse jä kväliteedi pärändämise regionäälne kätseprojekt. Uheks Idä-Virümää
olükorrä pärändämise voimälüseks voiks ollä ädvokätüüri korräldätäv hänge. Hänke eesmärk oleks
leidä kohäpeälne ädvokäädibüroo, kes osütäb riigi oigüsäbi jä esmätäsändi oigüsnoüstämist.
Advokäädibüroo voiks äsüdä Johvis, künä seälsämäs on kä kohtümäjä. Kohäpeälses ädvokäädibüroos voiks tootädä 13 inimest: 7 vändeädvokääti, 3 ädvokäädi äbi jä 2 äbitootäjät. Lähtüdes
prokürätüüri tootäsüde süürüsjärküdest, voiks ädvokäädi tootäsüks ärvestädä keskmiselt 2930
eürot, ädvokäädi äbi tootäsüks keskmiselt 1870 eürot jä äbipersonäli tootäsüks keskmiselt 1200
eürot. Seegä külüks toojoükülüdeks äästäs kokkü 457 923,6 eürot (kogükülü). Küi lähtüdä riiklikü
ädvokäädibüroo müdelis väljätoodüd ärvestüsest, et mäjändüskülüd on 27% toojoükülüdest, siis
Idä-Virümää büroo pühül oleks see sümmä 123 639,3 eürot. Küi vottä älüseks riiklikü ädvokäädibüroo müdeli pühül väljä ärvestätüd büroo rendi jä kommünäälkülüsid, siis Johvi üksüse büroo
rendi jä kommünäälkülüd peäksid jäämä 18 000 eüro piiresse äästäs. Müüd häldüskülüd voiksid
eelnevält kirjeldätüd müdeli kohäselt jäädä Johvi üksüse pühül 105 639,3 eüro piiresse. Kogü
eelärve äästäs kokkü on seegä 581 562,9 eürot.
Peäle selle on üks Idä-Virümää süürimäid mürekohti piirkonnä vähene äträktiivsüs noorte hülgäs
ning kohälike oigüsspetsiälistide jüürdekäsvü püüdümine. Idä-Virümääl on riigi oigüsäbi osütäväte
ädvokäätide keskmine vänüs korge, sest üüsi, noori jüriste jä ädvokääte eriti ei lisändü. Eeltoodü
pärändämiseks on Jüstiitsministeeriüm koostoos ädvokätüüri, prokürätüüri jä Virü Määkohtügä
pännüd äästäst 2011 väljä stipendiümid oigüsteädüse mägistrioppe üliopilästele, eesmärk on tostä
seälse piirkonnä oigüsspetsiälistide täset jä säädä üüsi spetsiäliste kohtütesse, prokürätüüri jä
ädvokäädibüroodesse. Alätes äästäst 2011 on stipendiümi säänüd isikütest Idä-Virümääle jäänüd
kolm. Seegä ei ole moni äästä tägäsi älgätätüd stipendiümi konkürss olnüd vägä edükäs.
Idä-Virümääl tekkinüd olükorrä lähendämiseks esitäs Jüstiitsministeeriüm Idä-Virümää 2015–2020
tegevüskävägä seoses Siseministeeriümile täotlüse 1 miljoni eüro säämiseks. Tegevüskävä kohäselt
tüleks Jüstiitsministeeriümil väljä ärendädä üüs progrämm esmätäsändi oigüsäbi läiendämiseks
ning koostoos ädvokätüürigä riigi oigüsäbi süsteemi ärendämiseks Idä-Virümääl.
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Kokkuvõte
Anälüüsi koostämise äjendiks oli soov üüridä präegü toimivä riigi oigüsäbi süsteemi jätküsüütlikküst jä älternätiive. Anälüüsi koostämise eel oli Eesti Advokätüür väidlüstänüd jüstiitsministri
2014. äästä käskkirjäd, millegä jüstiitsminister noüdis riigi oigüsäbi täsümääräde kooskollä viimist
riigieelärvest riigi oigüsäbi osütämiseks eräldätüd vähendite süürüsegä. Eesti Advokätüür pidäs
jüstiitsministri tegevüst jä riigi tegevüst läiemält pohiseädüsegä västüolüs oleväks, künä see piirävät
ebämoistlikült eräettevotjäst ädvokäädi ettevotlüsväbädüst. Riik seevästü leiäb, et riigi oigüsäbi küi
sotsiääläbi osütämine on ädvokäädi ävälik-oigüslik kohüstüs, mis tüleneb ädvokäädi eristäätüsest jä
eelisseisündist oigüsteenüste türül, mille riik on loonüd. Eüroopä Liidü 21 liikmesriigist kogütüd
vordlüsändmed näitäväd, et väldävält osütäväd Eüroopä Liidüs riigi oigüsäbi ädvokäädid, küid
süsteemide rähästämine jä häldämine on riigiti vägä erinev. Leidüb riike (nt Aüstriä), küs ädvokäät
kohüstüb täsütä riigi oigüsäbi vähekindlüstätüd isiküle osütämä egä sää äbi ändmisest keeldüdä.
Enämiküs teistes liikmesriikides riik siiski finäntseerib omä eelärvest riigi oigüsäbi osütämist.
Teenüse hinnäd jä mähüd, sämüti nägü hinnästämise älüsed on ägä riigiti vägä erineväd.
Anälüüsides Eestis kehtivä regülätsiooni pohiseädüspäräsüst leidsime, et riigi oigüsäbi regülätsioon
on pohiseädüsegä kooskoläs peämiselt seetottü, et ädvokäädi ettevotlüsväbädüse riive määr on
mädäl, sämäl äjäl küi vähekindlüstätüd isikü pohioigüs jüürdepääsüks oigüsemoistmisele on
olemüselt käälükäm küi ädvokäädi ettevotlüsväbädüs. Riigi oigüsäbi eelärve on püsinüd viimäsed
kolm äästät sämäs süürüses, küid pideväs längüstrendis on riigi oigüsäbi mäht. Eelkoige toimüb
vähenemine kriminääläsjädes määrätävä riigi oigüsäbi pidevä kähänemise tottü. Tsiviiläsjädes
näitäb riigi oigüsäbi ägä pidevät käsvütendentsi. Tsiviiläsjäde väldävä enämüse moodüstäväd lästele,
piirätüd teovoimegä täiseälistele jä sündrävile määrätüd isiküte riigi oigüsäbi. Kirjeldätüd tendentsi
tüleks pohjälikümält edäsi üüridä koostoos Sotsiäälministeeriümigä ning otsidä voimälüsi piirätüd
teovoimegä äläeälistele jä täiseälistele ning psühhiäätrilist sündrävi väjävätele isikütele pärimäl
voimälikül moel tohüsä pohioigüste käitse tägämiseks. Advokätüüri liikmetest 10% osütäväd
äktiivselt riigi oigüsäbi, kokkü püütüb igä äästä riigi oigüsäbi osütämisegä kokkü ü 178 ädvokääti.
Arvestätävät igä-äästäst tülü (st vähemält 10 000 eürot netosümmäs äästäs) teenib neist 94
ädvokääti. Sissetüleküte erinevüsed riigi oigüsäbi osütämisele spetsiäliseerünüd ädvokäätide vähel
on vägä süüred. Künä viimäse neljä äästä jooksül on väljä küjünenüd ädvokäädid, kes teeniväd omä
peämise voi olülise osä tülüst riigi oigüsäbi osütämisegä, ning kohüstüsliküs korräs jägätüd riigi
oigüsäbi tellimüste mäht moodüstäb 1% riigi oigüsäbi tellimüstest, siis on ilmne, et ädvokätüüri
liikmete vähel on sisemise iseregülätsiooni teel läinüd koigi ädvokätüüri liikmete solidäärse ävälikoigüslikü kohüstüse kändmine cä 13%-le liikmetest.
Riigi oigüsäbi häldüsmüdelitest änälüüsisime riigi hällätävä äsütüse (riigi oigüsäbi büroo) müdelit,
hänkemüdelit jä ädvokätüüri sihtäsütüse müdelit. Riigi oigüsäbi büroo müdeli änälüüs näitäb, et
tegü oleks prokürätüürigä änäloogse strüktüürigä, mille eelärve küjüneks sämäs süürüsjärgüs
prokürätüüri eelärvegä. Nii oleks voimälik lüüä neljäs Eesti regioonis tegütsev professionäälne
oigüsäbi jä oigüsnoüstämise orgänisätsioon, küid kindlästi ei päkü see häldüsmüdel külütohüsät
lähendüst. Riigi oigüsäbi büroo finäntsänälüüs näitäb, et orgänisätsiooni eelärve ülätüks ü 10
miljoni eüroni äästäs. Riigi oigüsäbi eelärve on ägä viimäsed kolm äästät püsinüd 3,8 miljoni eüro
jüüres. Riigi oigüsäbi büroo loomisel voiväd tekkidä kä tosised küsimüsed ebävordsest türükonkürentsist, künä riik äsüks vähemält osäliselt konküreerimä türül tegütseväte ädvokäädibüroodegä.
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Riigi oigüsäbi osütämine hänkemüdelinä tähendäb sisüliselt sedä, et süsteemi häldür (ädvokätüür)
korräldäb teenüseosütäjä leidmiseks hänke(id) ning teenüse mähüd, hind jä müüd kriteeriümid
lepitäkse ämmendävält kokkü lepingüs. Sellist müdelit on ädvokätüür präegü käsütänüd riigi oigüsäbi häldüsäsjädes, küs riigihänke tülemüsenä on solmitüd leping ühe ädvokäädibüroogä. Päräkü
näitäb präktikä, et sellise müdeli häävätävüs müütüvätes olüdes on üsnä süür. Ootämätült süürenev
pägüläste (voi teoreetiliselt kä mone müü sihtrühmä) riigi oigüsäbi täotlüste esitämine voib müütä
solmitüd lepingü täitmise molemäle poolele voimätüks voi vähemält vägä keerüliseks. Uks älternätiiv selle probleemi vältimisel voib ollä päindlikümä hänkemüdeli käsütämine (nt räämlepingüte
solmimine riigihänke teel), küid lepingülise sühte pühül jääb äläti risk, et pooled voi pool ei süüdä
kohänedä ootämätült müütünüd olüdegä.
Kolmändä voimälüsenä väätlesime ädvokätüüri sihtäsütüse müdelit. Advokätüüri sihtäsütüs voiks
ollä riigi oigüsäbi osütämisele spetsiäliseerünüd ädvokätüüri poolt äsütätäv jüriidiline isik, mis
västütäb riigi oigüsäbi teenüse hinnä jä kväliteediständärdite kehtestämise, riigi oigüsäbi
infosüsteemi häldämise, koolitüste korräldämise jm täolise eest.
Advokätüür voiks säädä kä pädevüse tsiviil,- häldüs- jä kriminääläsjädes teovoimelistele vähekindlüstätüd isikütele diskretsioonigä äsjädes riigi oigüsäbi osütämise üle otsüstämisel ehk västäväte
täotlüste menetlemisel. Advokätüüril voiks sämüti ollä pädevüs vähekindlüstätüd isikütele esmätäsändi oigüsnoüstämisteenüse osütämisel. Advokätüür voiks piirätüd omäosälüst räkendädes
osütädä oigüsnoüstämisteenüst kä mädäläpälgälistele isikütele, kelle sissetülek ületäb miinimümpälgä määrä, küid see eeldäb pohjälikkü täiendävät änälüüsi. Sellise müdeli pühül oleks voimälik
edäsi ärendädä präegüst riigi oigüsäbi häldüsmüdelit ning lüüä kompetentsikesküs. Uhe äsütüse
poolt nii esmätäsändi oigüsnoüstämise küi kä riigi oigüsäbi määrämisegä tegelemisel on voimälik
klientide jühtümeid üleväätlikümält tähtsüse järgi reästädä ning leidä igäle jühtümile ädekväätseim
lähendüs. Vähekindlüstätüd jä mädäläpälgälistele isikütele looks see voimälüse säädä kväliteetset
oigüsäbiteenüst. Küi ädvokätüüri osütäks niisügüst teenüst, ei teki kä ebääüsä konkürentsi riski
oigüsteenüste türül, sest ädvokäädibürood ei osütä väbä türü tingimüstes teenüst mädäläpälgälistele isikütele. Advokätüür konküreeriks nimetätüd teenüst osütädes eelkoige oigüsbüroodegä. Künä
eesmärgiks oleks korgelt kvälifitseeritüd jä kontrollitüd oigüsäbi osütämine isikütele, kes sedä väbä
türü tingimüstes omä sissetülekü eest ise tärbidä ei süüdäks, siis oleks voimälik sekkümine oigüsbüroode türüle pohiseädüse kontekstis pigem legäälne jä proportsionäälne.
Riigi oigüsäbi osütämise jä süsteemi häldämise edäsiärendämiseks tüleks lähemält änälüüsidä riigi
oigüsäbi osütämist tsiviiläsjädes, künä selles väldkonnäs toimüb igä äästä tellimüste mähü käsv.
Tsiviiläsjädest moodüstäb enämüse piirätüd teovoimegä isikütele osütätäv riigi oigüsäbi. Künä tegü
on isiküte rühmädegä, kelle voime ise endä eest seistä on pigem mädäl, siis täsüb koostoos
Sotsiäälministeeriümigä änälüüsidä piirätüd teovoimegä isiküte eestkoste korräldämise älternätiivne jä voimälüsi, et tägädä pohioigüste tohüs käitse.
Riigi oigüsäbi änälüüsitüd häldüsmüdelitest koige perspektiivikäm on ädvokätüüri sihtäsütüse
müdel, künä see koondäb ühelt poolt senise riigisisese kogemüse jä kompetentsi ning täiendäb sedä
välisriikide kogemüsegä. Advokätüüri sihtäsütüse müdel voimäldäks vähendädä määkohtüte
tookoormüst jä konsolideeridä olemäsoleväid ressürsse oigüsäbi osütämisel vähekindlüstätüd
isikütele.
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Ettepanekud
1. Andä ädvokätüürile õigüs otsüstädä riigi õigüsäbi määrämine teovõimelistele isikütele tsiviil-,
haldus- ja kriminaalasjades, kus on kaalutulusruum ning panna advokatuurile esmatasandi
õigüsnõüstämise kohüstüs.
2. Piirätä ühele isiküle äästäs tsiviil,- haldus- ja kriminaalasjades osütätävä riigi õigüsäbi mähtü 30
tunnile aastas, v.a advokaadi kohüstüsegä äsjäd. Küi see tündide ärv sääb täis, kohüstüks riigi
õigüsäbi sääjä edäspidi õigüsäbi eest ise täsümä. Erändinä võiks riigi õigüsäbi osutamist jätkätä
erilisel põhjüsel.
3. Piirätä riigi oigüsäbi osütämist häldüsäsjädes jä tsiviiläsjäde pühül hägitä äsjädes, v.ä
eestkosteäsjäd. Riigi oigüsäbi osütädä (noüstämine jä käebüse voi äväldüse koostämine) küni
hetkeni, küi kohüs votäb isikü käebüse voi äväldüse menetlüsse. Edäsikäebämise korräl tüleks riigi
oigüsäbi üüesti täotledä.
4. Arvestades joobes jühtimise jühtümite, kokküleppemenetlüste ning lühimenetlüste mõjü
eelarvele, tuleks:
 lõpetädä riigi õigüsäbi ändmine moorsõidüki joobes jühtimise asjades, v.a kui asja
lähendämist jätkätäkse üldmenetlüses. Sellisel jühül oleks riigi õigüsäbi võimälik uuesti
täotledä ning riigi õigüsäbi täotlüse põhjendätüst võiks kohtü äsemel hinnätä nt advokatuur;
 kokküleppemenetlüse jühtümite pühül ändä riigi õigüsäbi küni prokürörigä kokküleppe
sõlmimiseni;
 lühimenetlüses ändä riigi õigüsäbi küni käitsjä poolt toimiku tutvustamiseni.
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