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Justiitsministri määruse „Üldise õigusnõustamise sihtgrupp ja õigusvaldkonnad ning selle 
nõustamise kättesaadavuse parandamiseks antava toetuse jagamise tingimused ja kord“ 

eelnõu seletuskiri 
 
I. Sissejuhatus  
 
Justiitsministri määrus „Üldise õigusnõutamise sihtgrupp ja õigusvaldkonnad ning selle nõustamise 
kättesaadavuse parandamiseks antava toetuse jagamise tingimused ja kord“ (edaspidi määrus) 
kehtestatakse riigi õigusabi seaduse (edaspidi RÕS) § 31 lg 3 alusel ning see reguleerib järgnevat: 
õigusnõustamise sihtgrupp ja õigusvaldkonnad, õigusnõustamise toetuse jagamise konkursi tingimused 
ja kord, nõuded taotlusele ja toetuse taotlejale, nõuded toetatavale õigusabile ja selle andmise 
korraldamisele, riigieelarvest toetatava õigusabi abivajaja omaosalusmäär ning nõuded toetuse saaja 
aruandlusele. Samuti reguleerib määrus erivajadustega isikutele õigusnõustamise kättesaadavuse 
parandamiseks toetuse jagamise tingimusi. 

RÕS § 31 muudeti riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega (299 SE)1. Muu hulgas 

muudeti volitusnormi, millega volitati valdkonna eest vastutavat ministrit vastavat määrust kehtestama. 
Eelmise RÕS § 31 redaktsiooni alusel on kehtestatud  justiitsministri 12. novembri 2013. a määrus nr 
35 “ Mittetulundusühingute ja sihtasutuste poolt õigusabi andmiseks toetuse taotlemise tingimused ja 
kord“, mis reguleerib mittetulunduslike ühenduste poolt üldise õigusnõustamise kättesaadavuse 
parandamiseks ning abivajajatele kvaliteetse õigusabi andmiseks antava toetuse taotlemise tingimusi 
ja korda. Selle korra kohaselt korraldatakse määruse alusel mittetulunduslike ühenduste tegevuse 
toetamiseks konkurss. Konkursi täpsemad tingimused, piiritlemata täpselt, millises osas justiitsminister 
määruses sätestatut täpsustada võib, kehtestatakse justiitsministri käskkirjaga. RÕS § 31 muutmisega 
muudetakse ja reguleeritakse senisest täpsemalt õigusnõustamise kättesaadavuse toetamist. Kui 
varem toetas riik riigieelarves selleks ettenähtud vahendite piires ainult mittetulundusühinguid ja 
sihtasutusi ning konkursi täpsemad tingimused ja kord kehtestati määruse alusel käskkirjaga, millega 
justiitsminister konkursi välja kuulutas, siis edaspidi toetatakse kõiki juriidilisi isikuid ning konkursi 
täpsem sisuline regulatsioon hakkab sisalduma kehtestatavas määruses, v.a erivajadustega isikutele 
õigusnõustamise konkursi puhul. Erivajadustega isikutele õigusnõustamise kättesaadavuse 
parandamiseks toetuse jagamise konkursi puhul toetatakse küll edaspidi samuti kõiki juriidilisi isikuid, 
kuid konkursi täpsem sisuline kord ja tingimused kehtestatakse nagu varasemalt justiitsministri 
käskkirjaga. 
 
Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna vabakutsete 
talituse nõunik Sandra Tarum (tel 680 3119, e-post sandra.tarum@just.ee).  
 
Eelnõu ja seletuskirja on keeleliselt toimetanud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna õigusloome 
korralduse talituse toimetaja Taima Kiisverk (tel 620 8181; e-post taima.kiisverk@just.ee). 
 
II. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs  
 
Riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (299 SE) muudatustest tingitud määruse 
muudatuste ulatusest tulenevalt koostatakse uue määruse eelnõu ning justiitsministri 12. novembri 
2013. a määrus nr 35 „Mittetulundusühingute ja sihtasutuste poolt õigusabi andmiseks toetuse 
taotlemise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks. 
 
1. peatükk. Üldsätted  
 
1. paragrahv. Reguleerimisala 
 
Paragrahvis nimetatakse õigusnõustamise konkursiga seotud teemad, mida määrus reguleerib. 
Võrreldes kehtiva määrusega, mille puhul on justiitsministril õigus kehtestada määruse alusel eraldi 
käskkirjaga piiritlemata ulatuses konkursi täpsemad tingimused, kehtestatakse konkursi sisuline 
regulatsioon määrusega. Lisaks tehakse §-s 1 viide erisusele üldisest konkursi korraldamise korrast – 
toetuse jagamine erivajadustega isikute õigusnõustamise kättesaadavuse parandamiseks. Vastavad 
erisused nimetatakse eelnõu §-s 22.  

                                                           
1 http://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/c080f845-016b-49b9-b07f-

d4a36f13619d/Riigi%20%C3%B5igusabi%20seaduse%20ja%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus/  

mailto:sandra.tarum@just.ee
mailto:taima.kiisverk@just.ee
http://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/c080f845-016b-49b9-b07f-d4a36f13619d/Riigi%20%C3%B5igusabi%20seaduse%20ja%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus/
http://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/c080f845-016b-49b9-b07f-d4a36f13619d/Riigi%20%C3%B5igusabi%20seaduse%20ja%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus/
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2. paragrahv. Õigusnõustamise kättesaadavuse toetamine 
 
Üldise õigusnõustamise kättesaadavuse parandamiseks korraldatakse avalik konkurss ning eelnõuga 
on kavas sätestada konkursi võitjaga lepingu sõlmimine kuni viieks aastaks. Kui varasemalt sõlmiti 
leping aastaks või kaheks, siis kavandatava muudatuse kohaselt on võimalik leping sõlmida ka 
pikemaks perioodiks. Lepingu pikemaks perioodiks sõlmimine võimaldab taotlejatel oma tegevusi 
paremini planeerida (nt vajaliku tööjõu hankimine, ruumide üürimine, töövahendid jm). Eelnev annab 
taotlejale enam kindlust, et tema panustatud ressurss ja pingutused ei jää pelgalt lühiajaliseks.  
 
Lisaks on kavas sätestada, et avaliku konkursi väljakuulutamisel määratakse justiitsministri käskkirjaga 
toetatava tegevuse piirsumma kalendriaasta kohta, toetuse ulatus, abivajaja omaosalusmäär ja 
kohtumisega õigusnõustamise tunnitasu piirmäär. Eeltoodu on vajalik, arvestades toetatud tegevuse 
eesmärkide saavutamiseks eraldatud vahendite piiratud ulatust. Samuti sätestatakse täpsemate 
tingimuste käskkirjaga kehtestamise võimalus. Selline vajadus võib tekkida näiteks konkursi võitjaga 
sõlmitava lepingu perioodi täpsustamiseks.  
 
2. peatükk. Õigusnõustamisele esitatavad nõuded ja toetuse ulatus 
 
3. paragrahv. Õigusnõustamisele esitatavad nõuded 
 
Eelnõuga sätestatakse sihtrühm, kelle kohtumisega õigusnõustamise peab konkursi võitja tagama. 
Nendeks on Eestis elavad füüsilised isikud, kelle taotlusele eelnenud kvartali keskmine ühe kuu 
brutosissetulek on kuni 1,5 Statistikaameti avaldatud üldist keskmist brutosissetulekut. Kohtumisega 
õigusnõustamise puhul annab abivajaja eeltoodu osas konkursi võitjale kirjalikku taasesitamist 
võimaldavas vormis kinnituse. Konkursi võitjalt ei eeldata abivajaja poolt esitatud kinnituse ning elukoha 
põhjalikku kontrollimist. Põhjendatud kahtluse korral tuleb õigusnõustajal nõuda abivajajalt 
lisadokumentide esitamist.  Samuti sätestatakse eelnõus, et kohtumisega õigusnõustamist tuleb 
osutada kõikides õigusvaldkondades, välistatakse vaid õigusvaldkonnad, milles õigusnõu saamine on 
tagatud muude võimalustega. Näiteks on vangistusõiguses ja kahtlustataval või süüdistataval 
kriminaalmenetluses võimalik õigusnõu saada riigi õigusabi korras ning rahvusvahelise kaitse taotlejate 
nõustamine on tagatud varjupaigataotlejate majutuskeskuses ja Harku kinnipidamiskeskuses. Samuti 
planeeritakse 2017. a käivitada Politsei- ja Piirivalveameti migratsioonialase nõustamisteenuse 

kontseptsioon2. Välistatakse ettevõtjate õigusnõustamine, v.a ettevõtlusega alustamine ja füüsilisest 

isikust ettevõitja ettevõtlust puudutavad küsimused. Ettevõtlusega alustamisega seotud 
õigusnõustamise puhul ei pakuta laiaulatuslikku ärinõustamist. Ettevõtlusega seotud küsimuste puhul 
on abivajajatel võimalik nt pöörduda maakondlike arenduskeskuste ettevõtluskonsultantide poole, kes 
ettevõtjaid tasuta nõustavad, toetades ja suunates konkreetse maakonna ettevõtluse arengut. Samuti 
ei nõustata füüsilistest isikutest ettevõtjaid maksuvaidlusi puudutavates küsimustes. Lisaks välistatakse 
täitemenetluse osaliste õigusnõustamine täitemenetlust puudutavates küsimustes, mille puhul on 
kohtutäituril seadusest tulenev selgitamiskohustus, ning tõestamistoimingus osalejate õigusnõustamine 
tõestamistoimingu raames, mille puhul on notaril seadusest tulenev selgitamiskohustus.  
 
Samuti ei maksta riigi poolt konkursi võitjale toetust riigi õigusabi puudutava õigusnõustamise puhul, 
sest selleks on eelkõige ette nähtud riigi õigusabi süsteem, mida riik eraldi rahastab. Riigieelarvelised 
vahendid on piiratud ning neid tuleb kasutada säästlikult ja otstarbekalt ilma tegevusi topelt rahastamata. 
Seega konkursi võitja poolset õigusnõustamist riigi õigusabi puudutavates küsimustes selleks, et hiljem 
abivajaja riigi õigusabi süsteemi edasi suunata (töötatakse kõik materjalid uuesti läbi) toetatud 
tegevuseks ettenähtud riigieelarveliste vahendite arvelt ei toetata. Konkursi võitjal tuleb valdkondades, 
milles õigusnõustamist toetussüsteemi raames toetatakse, tagada abivajaja õigusküsimuste sisuline 
lahendamine ning vaid äärmisel vajadusel suunata abivajaja edasi riigi õigusabi süsteemi. Kui konkursi 
võitja siiski otsustab riigi õigusabi puudutavates küsimustes või muudes küsimustes, milles 
õigusnõustamist riik ei toeta, abivajajat nõustada, siis tuleb konkursi võitjal arvestada, et sellist 
õigusnõustamist tuleb osutada omavahendite eest. 

                                                           
2 Nõustamisteenuse sihtrühmaks on: 1) uussisserändajad, kes soovivad Eestis elada ja töötada, ettevõtlusega või teadusega 

tegeleda või õppida, ning nende isikute perekonnaliikmed (sh isikud, kes alles planeerivad Eestisse tulla); 2) tööandjad, kes 
soovivad tööle palgata välismaalasi; 3) välisüliõpilasi, välisõppejõude ja välisteadlasi värbavad ülikoolid ja teadusasutused; 4) 
uussisserändajate kohanemist toetavad partnerorganisatsioonid ja nende töötajad; 5) huvirühmad ja partnerid (koolitused, 
infopäevadel osalemine, vajaduse korral nõustamine); 6) teised Eestis viibivad ja elavad isikud (sh Eestis alaliselt elavad 
välismaalased ja määratlemata kodakondsusega isikud).  
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Abivajajate õigusnõustamist tehakse kolmel viisil: 1) konkursi võitja kohtub abivajajaga; 2) konkursi 
võitja juhendab abivajajat telefoni teel; 3) konkursi võitja haldab eesti- ja venekeelsete veebilehtede 
www.juristaitab.ee ja www.juristaitab.ee/ru (edaspidi veebilehed) sisutekste ja vastab lehele laekunud 
küsimustele.  
 
Kohtumisega õigusnõustamise puhul peab konkursi võitja arvestama praktilise tegevuse käigus selguva 
piirkonnas elavate abivajajate õigusnõustamise tegelike vajadustega, tagades nõustamise 
vajaduspõhise kättesaadavuse vähemalt määruses sätestatud linnades. Abivajaja nõusolekul võib 
kohtumisega õigusnõustamine toimuda ka videosilla vahendusel, kasutades näiteks Skype’i vm 
rakendust, mis võimaldab videokõnet. Telefoni teel juhendamise puhul eeldatakse konkursi võitjalt 
abivajaja juhendamist maksimaalselt 10 minuti jooksul, mis võiks sisaldada näiteks abivajaja õige 
ametiasutuse poole suunamist või asjakohaste veebilehtedele, nagu www.juristaitab.ee ja 
www.juristaitab.ee/ru, tutvustamist. Telefonikõnede arvu üle tuleb pidada arvestust, kuid telefoni teel 
juhendamise puhul ei eeldata konkursi võitjalt abivajaja isikusamasuse tuvastamist, sissetuleku kohta 
kinnituse võtmist ja telefonikõnede salvestamist. Veebilehtede kaudu laekunud küsimustele vastamisel 
ei eeldata konkursi võtjalt sissetuleku kohta kinnituse võtmist. Veebilehtede kaudu laekunud 
küsimustele vastamisel ja telefoni teel juhendamise puhul ei teki õigusnõustaja ja abivajaja vahel 
kliendisuhet. 
 
Lisaks on eelnõuga kavas sätestada linnad, milles konkursi võitja peab abivajajaid õigusalaselt 
nõustama ning nõustamiskoha tähistamise nõue. Kui õigusnõustamine toimub nõustamiskohas 
regulaarselt, tuleb nõustamiskoht tähistada alaliselt. 
 
4. paragrahv. Abivajajate registreerimine kohtumisega õigusnõustamisel 
  
Konkursi võitjal on kohustus tuvastada enne kohtumisega õigusnõustamisega alustamist abivajaja 
isikusamasus ning võtta kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kinnitus isiku sissetuleku kohta. 
Lisaks peab konkursi võitja registreerima abivajaja, tema kontaktandmed, õigusvaldkonna, milles teda 
nõustati ning nõustamisele kulunud aja. Eelnimetatu jaoks peab konkursi võitja tagama 
kliendihaldustarkvara olemasolu, seal abivajajate andmete registreerimise, andmete kaitse ja säilimise. 
Kliendihaldustarkvara peab võimaldama sinna lisatud andmete kalendrikuu kaupa väljavõtmist, sinna 
isiku sissetuleku kohta antud kinnituse ning kehtiva isikut tõendavate dokumentide seaduse1 paragrahvi 
2 lõikes 2 sätestatud isikut tõendava dokumendi elektroonilise koopia lisamist. Lisaks isikut tõendavate 
dokumentide seaduse1 paragrahvi 2 lõikes 2 sätestatule aktsepteeritakse isikut tõendava dokumendina 
mootorsõiduki juhtimisõigust tõendavat juhiluba. Konkursi võitja peab lepingu kehtivuse ajal tagama 
Justiitsministeeriumile kliendihaldustarkvarale vaatleja õigustega reaalajas juurdepääsu, mis on vajalik 
toetatud tegevuse üle tõhusa järelevalve teostamiseks, sh toetuse väljamaksmiseks edastatud 
maksetaotluste tõhusaks kontrollimiseks.  
 
Kliendihaldustarkvarana (CRM (customer relationship management)), milles on võimalik määruses välja 

toodud andmeid hallata ja seda mõistliku kuluga, on näiteks kliendihaldustarkvara Bitrix24.3 Tegemist 

on ühe näitena paljude võimalike pakutavate toodete seast ning taotleja saab valida endale sobiliku 
kõnesoleva määruse nõuetele vastava lahenduse. 
 
5. paragrahv. Kohtumisega õigusnõustamise tundide ümberjagamine ja sellest teavitamine 
 
Eelnõuga on kavas sätestada Justiitsministeeriumile õigus igal ajal ümber jagada konkursi võitja 
taotluses märgitud kohtumisega õigusnõustamise tunnid linnade ja taotluses märgitud 
nõustamiskohtade vahel vastavalt õigusnõustamise nõudluse eeldatavale jaotusele. Arvestades lepingu 
perioodi ja et õigusnõustamise vajadus võib aja jooksul piirkonniti muutuda, on eeltoodu sätestamine 
vajalik selleks, et oleks võimalik teha võimalikult kiiresti toetatud tegevuses muudatusi, tagamaks 
vastavalt tegelikule nõudlusele abivajajate jaoks õigusnõustamise piisav piirkondlik kättesaadavus.  
 
6. paragrahv. Toetus ja toetuse ulatus 
 

                                                           
3 Kliendihaldustarkvara Bitrix24 standard paketi kasutamise aastane kulu on u 1090 eurot ning professional paketi kasutamise 

aastane kulu on u 2192 eurot https://www.bitrix24.com/prices/. Mõlemad paketid võimaldavad näiteks piiramatu arvu kasutajaid 
ja kliendihaldustarkvaras sisalduvate andmete jagamist koostööpartneritega.  

file:///C:/Users/sandra.tarum/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WW9RVT47/www.juristaitab.ee
http://www.juristaitab.ee/ru
file:///C:/Users/sandra.tarum/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WW9RVT47/www.juristaitab.ee
http://www.juristaitab.ee/ru
https://www.bitrix24.com/prices/
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Kuna riigieelarvelised vahendid on piiratud ning toetatud tegevusega soovitakse tagada võimalikult 
suure hulga abivajajate õigusnõustamine, siis on eelnõuga kavas sätestada vahemikud, mille ulatuses 
riik konkursi võitja poolset õigusnõustamist toetab. Konkreetne toetuse protsent kehtestatakse 
justiitsministri käskkirjaga. Vahemike kehtestamine on vajalik, et oleks võimalik teha võimalikult kiiresti 
toetatud tegevuses muudatusi. 
 
7. paragrahv. Abivajaja omaosalusmäär 
 
Eelnõuga on kavas kehtestada abivajaja omaosalusmäär. Arvestades riigi rahaliste vahendite piiratust 
ja õigusnõustamist vajavate isikute eelduslikku hulka, kehtestatakse toetatud tegevusele piirangud. 
Kuna riigieelarvelised vahendid on piiratud ning toetatud tegevusega soovitakse tagada võimalikult 
suure hulga abivajajate õigusnõustamine, siis on eelnõuga kavas sätestada vahemikud, mille ulatuses 
riik abivajajat toetab. Konkreetne omaosalusmäära protsent, aga kehtestatakse justiitsministri 
käskkirjaga. Eeltoodu on vajalik, et oleks võimalik teha võimalikult kiiresti toetatud tegevuses muudatusi. 
Turutingimustest soodsamalt pakutava õigusnõustamise maksimumtundide arv on eelduslikult piisav, 
et katta õigusabi osutamise vajadus enamikul juhtudel (2015. aastal kulutati keskmiselt ühes tsiviilasjas 
riigi õigusabi osutamisele u viis tundi). Omaosalusmäära sätestamise eesmärgiks on tagada riigieelarve 
vahendite otstarbekas kasutamine ning vältida toetatud tegevuse tahtmatut või tahtlikku koormamist. 
Omaosaluse eesmärgiks on panna abivajaja mõtlema, kas õigusnõustamise vajadus on vältimatu.  
 
Alaealised vabastatakse igakordsest 5 euro suuruse omaosalustasu tasumisest, kuna nende puhul on 
tegemist ühiskonna nõrgemate liikmetega, kellel eelduslikult puudub igasugune sissetulek. Kui 
abivajajal, kes pole alaealine, puuduvad vahendid konkursi võitja poolt taotluses märgitud kohtumisega 
õigusnõustamise tunnitasu määra pooles ja täielikus ulatuses tasumiseks, siis tagab konkursi võitja 
abivajajale riigi õigusabi puudutavate selgituste andmise ning abistab riigi õigusabi saamiseks vajalike 
dokumentide täitmisel ilma selle eest § 7 lõikes 3 nimetatud justiitsministri käskkirjaga kehtestatud tasu 
võtmata. See tähendab, et sellisel juhul võib konkursi võitja abivajajalt küsida, vaid viie euro suuruse 
omaosalusmäära tasumist.  
 
Juhtudeks, kui õigusnõustamise vajadus on suurem kui viis tundi, sätestatakse konkursi võtjale 
kohustus jätkata abivajaja õigusnõustamist konkursi võitja taotluses märgitud tunnitasu määra eest 
vähemalt järgneva 10 tunni ulatuses. Eeltoodu eesmärgiks on tagada, et keerulisemate asjade 
lahendamisel õigusnõustamise tunnihind pärast viie tunni täitumist hüppeliselt ei tõuseks (advokaadi 
tund maksab alates 110 eurot, millele lisandub käibemaks), mis omakorda võimaldaks abivajajal 
lahendada oma õiguslik probleem eelduslikult algusest lõpuni ühes kohas. Riigi õigusabi andmine 
otsustatakse riigi õigusabi seaduse sätete järgi.  
 
8. paragrahv. Toetuse ulatuse ja abivajaja omaosalusmäära muutmine lepingu kestel 
 
Eelnõuga sätestatakse Justiitsministeeriumi õigus teha ühepoolselt lepingu kestel toetuse ulatuse ja 
abivajaja omaosalusmäära osas muudatusi. Eeltoodu sätestamine on eelkõige vajalik olukordadeks, kui 
ilmneb, et abivajajate tegelik hulk jooksval kalendriaastal oluliselt ületab abivajajate arvu, keda on 
võimalik riigieelarves kalendriaastaks ettenähtud piirsumma eest nõustada. Lepingu kestel muudatuste 
tegemise võimaldamine võimaldab tagada kalendriaastal suurema hulga abivajajate õigusnõustamise.  
  
3. peatükk. Konkursi läbiviimine 
 
9. paragrahv. Konkursi väljakuulutamine 
 
Konkurss kuulutatakse välja justiitsministri käskkirjaga ning teade selle kohta avaldatakse vähemalt 
Justiitsministeeriumi kodulehel ja väljaandes Ametlikud Teadaanded. Paragrahvis sätestatakse ka 
andmed, mida peab konkursi väljakuulutamise teade sisaldama.  
 
10. paragrahv. Taotluse esitamine ja esitamise tähtaeg 
 
Eelnõuga sätestatakse taotluse Justiitsministeeriumile esitamise kord, samuti selgitatakse, millised 
konkursile esitatud taotlused ei ole esitatud tähtaegselt, kuidas võidakse konkursi tähtaega pikendada 
ning esitatakse taotleja andmete muutumisest teavitamise nõue.  
 
11. paragrahv. Taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded 
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Eelnõuga esitatakse nõuded toetuse taotlejale. Taotleja peab olema asjakohases Eesti registris 
registreeritud juriidiline isik. Kui varem võisid konkursil osaleda ainult mittetulunduslikud ühendused, siis 
edaspidi võivad konkursil osaleda kõik asjakohases Eesti registris registreeritud juriidilised isikud See 
tähendab, et konkursil võivad osaleda nii eraõiguslikud kui avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kusjuures 
eraõiguslikud juriidilised isikud võivad olla nii äriühingud kui sihtasutused ja mittetulundusühingud. 
Asjakohaseks registriks on äriregister, mittetulundusühingute ja sihtasutuste register ning riigi- ja 
kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik register.  Paragrahvis sätestatakse nõuded ka taotlusele,  sh mitu 
taotlust võib taotleja konkursile esitada, milline on kohtumisega õigusnõustamise tunnitasu määr, 
telefoni teel juhendamise toetuse ja veebilehtede haldamise toetuse suurus kalendriaastas, milline on 
taotleja õigusnõustajate kvalifikatsioon ja kogemus ning milliseid muid andmeid vähemalt peab taotlus 
sisaldama. Selleks, et oleks võimalik taotlusi ühetaoliselt võrrelda tuleb taotlejal tunnitasu piirmäär ja 
teised toetuse suurused välja tuua käibemaksuta. Toetatud tegevuse eelarve koostamisel tuleb aga 
taotlejal võtta arvesse toetuse suurust ja toetatava tegevuse eripärasid ning käibemaksuseaduses 
sätestatut. Õigusnõustajate kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid tuleb esitada Justiitsministeeriumi 
soovil pärast taotluse esitamist. Kui taotleja poolt taotluses välja toodud õigusnõustajad toetatava 
tegevuse perioodil muutuvad, siis tuleb taotlejal Justiitsministeeriumi eeltoodust esimesel võimalusel 
teavitada. Kui varem võis taotleja esitada ühele konkreetsele konkursile ühe taotluse, siis edaspidi võib 
taotleja esitada konkursile ühe taotluse üksi või ühe või mitu taotlust teiste taotlejatega ühiselt. 
 
Taotleja peab taotluses edastama muu hulgas andmed õigusnõustajate kvalifikatsiooni ja kogemuse 
kohta. Eeltoodud informatsioon on vajalik, kuna aitab komisjonil hinnata taotleja poolt pakutava 
õigusnõustamise kvaliteeti. Kui taotleja pakub õigusnõustamist spetsiifilises õigusvaldkonnas, siis 
peavad tal olema ka vastava kvalifikatsiooniga ja praktilise kogemusega õigusnõustajad. Piisava 
kogemusega õigusnõustajaks on näiteks vähemalt ühe aasta pikkuse nõustamiskogemusega 
õigusnõustaja või õigusvaldkonna õppejõud ning Eesti Advokatuuri liige. Lisaks tuleb välja tuua 
nõustajate arv ja õigusnõustamise tundide koguarv, mis koos võimaldavad hinnata taotluses välja 
toodud eesmärkide saavutamise realistlikkust. Taotluses tuleb muu hulgas märkida pakutav 
kohtumisega õigusnõustamise tunnitasu määr, telefoni teel juhendamise ja veebilehtede haldamise 
toetuse suurus kalendriaasta kohta. Kõigi kolme õigusnõustamise vormi puhul tuleb taotlejal arvestada, 
et nii kohtumisega õigusnõustamise tunnitasu määr kui ka veebilehtede haldamise ja telefoni teel 
juhendamise toetuse suurus peavad sisaldama kõiki kulusid (tööjõukulud, ruumide üürimiskulud, 
töövahendite kulud, sidekulud jm).  
 
Taotleja poolt kohtumisega õigusnõustamise tundide koguarvu kalendriaasta kohta ning eeldusliku 

jaotuse linnade ja nõustamiskohtade kaupa eraldi taotluses väljatoomine on vajalik selleks, et oleks 

võimalik hinnata õigusnõustamise piirkondlikku kättesaadavust. Telefoni teel juhendamise ja 

veebilehtede haldamise toetuse suuruse ning teenuse kirjelduse taotlusesse märkimine annab ülevaate 

sellest, missugust teenust taotleja toetuse eest pakkuda suudab. Kuna praktikas esineb probleeme 

toetatud tegevuse toimumise kohta teabe abivajajate kätte jõudmisega, siis on oluline mõelda ja 

taotluses välja tuua ka teavitustöö kirjeldus ning kava linnade ja nõustamiskohtade kaupa. Taotluses 

tuleb eelkõige välja tuua milliseid tasuta kanaleid (ajaleht artikkel, uudislugu vm, raadiosaade jm) 

planeeritakse teavitustöö tegemiseks kasutada. Kui lisaks tasuta kanalitele planeeritakse teavitustöö 

tegemiseks kasutada ka omafinantseeringut, siis tuleb eeltoodu taotluses eraldi välja tuua. Konkursi 

võitja poolset teavitustöö tegemist riigieelarvest ei toetata. 

Eeltoodud informatsioon on vajalik, et oleks võimalik taotlusi hinnata ja võrrelda ning selgitada välja 

konkursi võitja. 

12. paragrahv. Taotluse kvalifitseerimine  
 
Eelnõuga on kavas sätestada, millised taotlused loetakse konkursile kvalifitseerunuks ja millised mitte, 
milliste taotlustega taotluste kvalifitseerimisel arvestatakse, taotlustes sisalduvate andmete 
täpsustamise kord ning taotluste kvalifitseerimise etapis konkursi nurjunuks kuulutamise alused. 
Taotluste kvalifitseerimise etapis on võimalik konkurss nurjunuks kuulutada, kui ükski konkursile 
esitatud taotlus konkursile ei kvalifitseeru, sest pole täidetud kvalifitseerumise tingimused või 
tähtpäevaks ei ole konkursile esitatud ühtegi taotlust. Kehtestatav paragrahv on vajalik selleks, et 
konkursi läbiviimisel ja vajaduse korral uue konkursi väljakuulutamisel ei tekiks põhjendamatuid viivitusi. 
 
13. paragrahv. Taotluste hindamine ja võrdlemine 
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Taotluste hindamiseks moodustab justiitsminister käskkirjaga komisjoni, kes hindab ja võrdleb ainult 
konkursile kvalifitseerunud taotlusi. Komisjon hindab konkreetse konkursi puhul kõiki taotlusi 
kriteeriumide alusel. Kokku sätestatakse viis kriteeriumi ning nende alusel punktide andmise süsteem. 
 
Taotluste hindamise ja võrdlemise puhul kriteeriumide ja nende alusel punktide andmise süsteemi 
määruses sätestamine muudab taotluste hindamise, võrdlemise ning otsuse tegemise läbipaistvamaks, 
mis eelduslikult aitab võimalikke vaidlusi ära hoida. 
 
14. paragrahv. Konkursi võitja ja teabe avaldamine  
 
Eelnõuga kehtestatakse põhimõte, et lepingu sõlmimisest kõrvalehoidmise korral on justiitsministril 
õigus toetuse andmise otsus kehtetuks tunnistada ning tunnistada uueks võitjaks taotleja, kes 
kvalifitseerus paremuselt teiseks. Lepingu sõlmimisest kõrvalehoidmise korral toetuse andmise otsuse 
kehtetuks tunnistamise õigus on vajalik selleks, et välistada lepingute sõlmimisel põhjendamatute 
viivituste tekkimist ning võimaldada toetuse summat kasutada eesmärgipäraselt teiste juriidiliste isikute 
tegevuse toetamiseks. Lisaks sätestatakse paragrahvis konkursi võitja väljakuulutamise ja sellest 
teavitamise korralduslik külg. 
 
15. paragrahv. Konkursi nurjunuks kuulutamine  
 
Eelnõuga on kavas sätestada konkursi nurjunuks kuulutamise võimalus sõltumata põhjusest enne 
toetuse kasutamise lepingu allkirjastamist ja seejärel uue konkursi väljakuulutamise võimalus. Samuti 
sätestatakse konkursi nurjunuks kuulutamisel konkursile kvalifitseerunud taotleja taotluse esitamisega 
seotud kulude hüvitamine. 
 
16. paragrahv. Leping ja lepingu sõlmimine konkursi võitjaga 
 
Eelnõuga on kavas sätestada, et konkursi võitjaga sõlmitakse leping ning lepingu vorm lisatakse 
käskkirja juurde, millega konkurss välja kuulutatakse. Lepingu vormi lisamine on vajalik selleks, et 
vähendada hilisemaid vaidlusi ja viivitusi lepingu sõlmimisel. Lisaks sätestatakse olukordadeks, kui 
konkursi võitja ei ole tagastanud Justiitsministeeriumile allkirjastatud lepingut tähtaegselt, konkursi 
nurjunuks kuulutamise võimalus. Eeltoodu on vajalik selleks, et konkursi läbiviimisel ja vajaduse korral 
uue konkursi väljakuulutamisel ei tekiks põhjendamatuid viivitusi. 
 
17. paragrahv. Konkursi lõppemine 
 
Konkurss lõpeb, kui konkursi võtjaga sõlmitakse leping või konkurss kuulutatakse nurjunuks. 
 
4. peatükk. Toetuse väljamaksmine ja aruandlus 
 
18. paragrahv. Toetuse väljamaksmine 
 
Toetus makstakse välja maksetaotluste alusel. Maksetaotlus esitatakse kord kuus. Paragrahvis 
sätestatakse ka Justiitsministeeriumi õigus kontrollida maksetaotluse aluseks olevate andmete õigust, 
samuti on sätestatud tähtaeg Justiitsministeeriumile maksetaotluse menetlemiseks – kümme tööpäeva. 
Justiitsministeerium kontrollib esitatud andmete õigsust kliendihaldustarkvarast. Kui 
kliendihaldustarkvara ei sisalda abivajaja isikut tõendava dokumendi ja isiku sissetuleku kinnituse 
elektroonilist koopiat või kontaktandmeid või kontaktandmed osutuvad ebaõigeteks, on 
Justiitsministeeriumil õigus nõuda konkursi võtjalt puuduvate andmete lisamist või ebaõigete andmete 
parandamist. Kui nimetatud andmed ei ole korrektselt kliendihaldustarvasse sisestatud või neid ei 
parandata, on Justiitsministeeriumil õigus keelduda vastava abivajaja osas toetuse väljamaksmisest. 
 
19. paragrahv. Aruandlus 
 
Eelnõuga sätestatakse, mis ajaks hiljemalt peab konkursi võtja aruande esitama ja milliseid andmeid 
peab aruanne sisaldama. Aruanne annab statistilise ülevaate õigusnõustamise ja selle vajaduse kohta, 
mis omakorda võimaldab vajaduse korral teha toetatava tegevuse korraldamises muudatusi. 
 
20. paragrahv. Andmete konfidentsiaalsus  
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Eelnõuga on kavas sätestada abivajajate andmetega kokku puutuvate Justiitsministeeriumi ametnike 
või töötajate saladuse hoidmise kohustus. Eeltoodu on vajalik selleks, et tagada abivajajate 
isikuandmete kaitse.  
 
21. paragrahv. Muudatustest teavitamine 
 
Konkursi võitja teavitab taotluses esitatud andmeid muutvatest töökorraldustest ja teistest 
ümberkorraldustest ning tegevuse peatamisest või lõpetamisest Justiitsministeeriumi. 
 
5. peatükk. Erivajadustega isikute õigusnõustamine  
 
22. paragrahv. Erivajadustega isikutele õigusnõustamise kättesaadavuse parandamiseks 
toetuse jagamise tingimused 
 
Erivajadustega isikutele õigusnõustamise kättesaadavuse parandamiseks toetuse jagamise konkursi 
tingimusi määrus ei reguleeri. Konkursi tingimused kehtestatakse justiitsministri käskkirjaga. Võttes 
arvesse erivajadustega isikute õigusnõustamise spetsiifikat ning eraldatava toetuse eelduslikku suurust, 
jätkub erivajadustega isikute õigusnõustamine senisel kujul.  
 
Konkursile taotluse esitamise korral peab taotleja arvestama, et erivajadustega isikute puhul on tegemist 
sihtrühmaga, kellel on spetsiifilised vajadused ja harjumused. Sihtrühm on harjunud pöörduma endale 
harjumuspärase keskkonnaga kohtadesse ning nende nõustamiseks on vajalik oma oskusteave, 
juurdepääsuks sobivad ruumid, koostöö viipekeeletõlkidega jm. 
 
6. peatükk. Määruse kehtetuks tunnistamine 
 
23. paragrahv. Määruse kehtetuks tunnistamine 
 
Kõnesoleva paragrahviga tunnistatakse kehtiv määrus „Mittetulundusühingute ja sihtasutuste poolt 
õigusabi andmiseks toetuse taotlemise tingimused ja kord“ kehtetuks. 
 
III. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele  
 
Määrus reguleerib riigisisest küsimust, seega ei ole sellel puutumust Euroopa Liidu õigusega. 
 
IV. Määruse mõjud 

Justiitsministeeriumi kaudu üldise õigusnõustamise kättesaadavuse parandamise ning abivajajatele 
kvaliteetse õigusabi andmise toetamise korra muutmise mõjud on analüüsitud riigi õigusabi seaduse ja 
teiste seaduste muutmise eelnõu seletuskirjas. Kuivõrd kõnesoleva eelnõu koostamine on tingitud 
seaduse muudatusest, siis täiendavaid mõjusid eelnõu kaasa ei too. 
 
V. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise 
eeldatavad tulud  
 
Määruse rakendamisega ei kaasne vajadust täiendavate tegevuste järele. Kõnesoleva eelnõu 
muudatusteks vajalikud kulud on välja toodud riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu 
seletuskirjas, täiendavaid kulusid eelnõu kaasa ei too. 
 
VI. Määruse jõustumine  
 
Määrus jõustub üldises korras. 
 
VII. Määruse kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon  
 
Eelnõu saadeti arvamuse avaldamiseks SA Õigusteenuste Büroole, MTÜ Eesti Juristide Liidule, MTÜ 
Lastekaitse Liidule, MTÜ Eesti Puuetega Inimeste Kojale, Eesti Advokatuurile, MTÜ Eesti Kurtide 
Liidule, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale ning Notarite Kojale. Eelnõu kohta avaldasid arvamust 
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, MTÜ Eesti Juristide Liit, MTÜ Eesti Kurtide Liit, Eesti 
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Advokatuur, Notarite Koda, MTÜ Lastekaitse Liit, SA Õigusteenuste Büroo ning MTÜ Eesti Puuetega 
Inimeste Koda.  
 


