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Denne side indeholder oplysninger om sagsomkostninger i Estland.

Regler om salærer og honorarer til de juridiske erhverv
Advokater
Honorarer til juridiske rådgivere er ikke reguleret i Estland.
Advokater
Salærer til rådgivende advokater er ikke reguleret i Estland.
Procederende advokater
Salærer til procederende advokater er ikke reguleret i Estland.
Fogeder
Fogedhonorarer reguleres i Estland af fogedloven. Et fogedhonorar kan bestå af et honorar for anlæggelse af sagen,
grundhonoraret for sagen og et yderligere honorar for håndhævelsesforanstaltninger. En foged har også ret til at opkræve et gebyr
for levering af en professionel service.
Advokater
Advokatsalærer er ikke reguleret i Estland — de fastsættes i klientaftalen. Den person, der driver et advokatfirma, eller en advokat
giver klienten et prisoverslag og forklarer, hvordan man er nået frem til beløbet. Klienten betaler de nødvendigt udgifter, som
advokaten eller den person, der driver et advokatfirma, afholder i forbindelse med den juridiske bistand.

Faste omkostninger
Faste omkostninger for sagens parter i civile sager

De fastlagte omkostninger for sagens parter i civile søgsmål er fastsat i den civile retsplejelov, afsnit 139-144, og
sagsomkostningerne og de udenretlige omkostninger. Retsafgifterne er statslige gebyrer, kaution og revisionsudgifter. I hvert
tilfælde skal retten føre en fortegnelse over de i sagen afholdte sagsomkostninger, herunder omkostningerne ved undersøgelsen
af sagen.
Tidspunkt i en civil sag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

Følgende omkostninger skal betales på forhånd af den part, der anmoder om, at der indledes en procedure, eller
proceduremæssige retsakter skal gennemføres:
gebyr til staten
sikkerhed ved kassation
sikkerhed ved begæring om tilsidesættelse af en udeblivelsesdom
sikkerhed ved genoptagelse af sagen eller ændring af fristen
omkostninger til fogeds fremsendelse af procesdokumenter
omkostninger til offentliggørelse af stævninger eller meddelelser i den officielle publikation Ametlikud Teadaanded eller i en
avis
andre omkostninger ved undersøgelsen af sagen i det omfang, det er fastsat af retten.
Medmindre retten træffer anden afgørelse, skal honorarer til sagkyndige, tolke og oversættere betales forud af den part, der har
indledt den sag, som medførte omkostningerne.
Retten træffer endelig afgørelse om tilbagebetaling og om, hvilke sagsomkostninger der skal refunderes, og hvilke
sagsomkostninger der skal afholdes i den endelige afgørelse eller efter ikrafttrædelsen af den endelige afgørelse i hovedsagen.
Faste omkostninger i straffesager
Faste omkostninger for sagens parter i straffesager

De omkostninger, der fastsættes af parterne i straffesager, bekræftes af strafferetsplejeloven, § 175-179 og opdelt i
procedureomkostninger, særlige omkostninger og dermed forbundne omkostninger.
Hvis en part i sagen har flere advokater eller repræsentanter, vil den løn, der udbetales til dem, blive medregnet i de
proceduremæssige omkostninger, for så vidt som den ikke overstiger et rimeligt niveau for den løn, der normalt udbetales til en
advokat eller repræsentant.
Hvis en mistænkt eller en tiltalt forsvarer sig selv, vil de nødvendige udgifter til forsvaret blive medregnet i sagsomkostningerne.
Uforholdsmæssigt store omkostninger, som ellers ikke ville være afholdt, ville ikke blive medregnet i de proceduremæssige
omkostninger.
Omkostninger, der afholdes af personer, der ikke er parter i sagen, og som vedrører udførelsen af ekspertanalyser, vil blive
godtgjort i overensstemmelse med de betingelser og regler, der er fastsat i den retsmedicinske undersøgelse.
Tidspunkt i en straffesag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

I tilfælde af frifindelse godtgør staten sagsomkostningerne. I tilfælde af domfældelse betales sagsomkostningerne af den dømte. I
tilfælde af en delvis frikendelse godtgøres omkostningerne af staten i overensstemmelse med, i hvilket omfang den anklagede blev
frikendt. Forpligtelsen til at refundere sagsomkostninger opstår, når den endelige afgørelse er trådt i kraft.
Hvis der ikke gives medhold i et tilknyttet civilt søgsmål, betales sagsomkostningerne ved det civile søgsmål af ofret. Hvis ofret
gives fuldt medhold, betales sagsomkostningerne ved det civile søgsmål af den dømte. Hvis ofret gives delvist medhold i et
tilknyttet civilt søgsmål, deler retten sagsomkostningerne ved det civile søgsmål mellem ofret og den dømte, idet der tages hensyn
til alle forhold. Hvis retten afviser at tilknytte et civilt søgsmål, betales sagsomkostningerne ved det civile søgsmål af staten.
Faste omkostninger i forfatningsmæssige sager
I Estland kan enkeltpersoner ikke anlægge en forfatningssag. Omkostningerne til en sådan sag dækkes af staten. Omkostninger til
sagkyndige i forbindelse med forfatningssager dækkes af staten på samme betingelser som dem, der gælder for betaling af
honorarer til sagkyndige i civile sager.
Etape i en retssag, hvor de faste omkostninger skal betales

I forfatningssager afholder parterne ingen faste omkostninger.

Forhåndsoplysninger, som advokater og andre partsrepræsentanter skal give
Parternes rettigheder og forpligtelser

Advokater skal oplyse deres klienter om alle de aktiviteter og omkostninger, som den juridiske bistand er forbundet med. Den
person, der driver et advokatfirma, eller en advokat giver klienten et prisoverslag og forklarer, hvordan man er nået frem til beløbet.
Sagsomkostninger
Sagsomkostninger, der afholdes af den vindende part

Den vindende part afholder udgifterne til vederlag til den retlige repræsentant eller rådgiver for de omkostninger, som retten anser
for rimelige og ikke bæres af den part, der taber sagen.
Sagsomkostninger, der afholdes af den tabende part

Ifølge retspraksis om fastsættelse af omkostningerne skal den tabende part godtgøre de omkostninger, der er afholdt af den
vindende part, herunder:
gebyr til staten
sikkerhed
udgifter til vidner, eksperter, tolke og oversættere og udgifter til en ekspertanalyse foretaget af en person, der ikke er part i
sagen, og som skal godtgøres efter den kriminaltekniske undersøgelseslov
omkostninger til fremskaffelse af dokumentation og fysisk bevismateriale
omkostninger til besigtigelse, herunder nødvendige rejseudgifter afholdt af retten
omkostninger til forkyndelse, fremsendelse og udstedelse af procesdokumenter
omkostninger til fastsættelse af værdien af et civilt søgsmål
omkostninger i forbindelse med parternes advokater og rådgivere
rejse-, post-, kommunikations- og opholdsudgifter og andre lignende udgifter afholdt af parterne i sagen i forbindelse med
sagen
indtægter eller andre faste indtægter, som ikke er modtaget af parterne i sagen
omkostninger til lovfæstede forberedende retsmøder, medmindre sagen er blevet anlagt senere end seks måneder efter
afslutningen af disse
fogedhonorar i forbindelse med sikring af et krav og omkostninger til fuldbyrdelse af en kendelse vedrørende sikring af et krav
fogedens gebyr for indlevering af processkrifter
omkostninger til behandling af en ansøgning om proceduremæssig bistand i forbindelse med sagens omkostninger
omkostningerne ved den fremskyndede betalingspåkravsprocedure
omkostninger i forbindelse med deltagelse i en forligsprocedure, hvis retten har pålagt parterne at deltage i henhold til
retsplejelovens § 4 (4) eller, hvis sagen er obligatorisk, en forligssag inden for rammerne af forligsloven § 1 (4).
Til fordel for en part i sagen, som er begrundet i sagsomkostninger, er det kun de nødvendige og rimelige omkostninger, der skal
anerkendes som part i sagen.

Omkostningskilder
Hvor kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i Estland?
Retsgrundlaget for fastsættelse af omkostningerne fremgår af følgende retsakter:
Den civile retsplejelov
Fogedloven
Lov om gebyrer til staten
retsakter vedtaget på grundlag af den civile retsplejelov.
På hvilke sprog kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i Estland?
Oplysninger om omkostningskilder findes på estisk.

Der findes engelske oversættelser af estiske retsakter, der indeholder oplysninger om omkostninger og deres kilder, på
Teataja (statstidende).

Riigi

Hvor kan jeg finde oplysninger om mægling?
Justitsministeriet er ansvarligt for at gennemføre direktiv 2008/52/EF om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige
område. Generelle spørgsmål vedrørende mægling kan sendes til justitsministeriets e-mail-adresse: Info@just.ee.
Forlig om civilretlige spørgsmål reguleres af forligsloven, som fastsætter mæglernes rettigheder og pligter samt retningslinjer for
gennemførelse og håndhævelse af aftaler, der er indgået med bistand fra en mægler. Følgende har ret til at føre en
forligsprocedure i henhold til loven:
en fysisk person, som sagens parter har fået til opgave at forestå sagsbehandlingen
advokater
notarer
i det i loven fastsatte tilfælde et statsligt eller lokalt organ, der er ansvarligt for mægling.
Med hensyn til mægling i familieretten fremmer Socialministeriet udviklingen af familiemægleres virksomhed. På den estiske
mediatorsammenslutnings websted findes oplysninger på både estisk og engelsk. Derudover yder den estiske forening for
børns velfærd — en almennyttig forening, der varetager børns rettigheder — rådgivning til forældre, som ønsker at blive separeret
eller skilt, og opfordrer dem til at benytte sig af mediation for at varetage deres børns interesser. Foreningen tilrettelægger
endvidere kurser inden for familiemediation.

Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om omkostninger?
Websted med oplysninger om omkostninger
Sagsomkostningerne og deres størrelse afhænger af sagens art, varighed og kompleksitet. De primære kilder til information om
sagsomkostninger er de koder, der regulerer retssager og loven om statsgebyrer. Justitsministeriet udsteder og administrerer den
officielle publikation Riigi Teataja (statstidende), som giver adgang til:
Love og bekendtgørelser
Dekreter udstedt af præsidenten
Højesteretsafgørelser og internationale aftaler
Bekendtgørelser udstedt af lokale myndigheder.
Riigi Teataja indeholder officielle konsoliderede udgaver af love, regeringsforskrifter og ministerielle bekendtgørelser, ministerielle
bekendtgørelser, bekendtgørelser fra formanden for Eesti Pank (Estlands centralbank), bekendtgørelser fra den nationale
valgkomité, Europa-Parlamentets afgørelser, kommunal- og byrådsforordninger samt kommunale og kommunale bekendtgørelser.
Lovgivningen og andre dokumenter, der blev offentliggjort i statstidende, har været tilgængelige siden 1990.

Hvor kan jeg finde oplysninger om de forskellige procedurers gennemsnitlige varighed?
Domstolene har siden 1996

givet statistiske oplysninger om sager ved domstole i første og anden instans.

Hvor kan jeg finde oplysninger om en bestemt procedures gennemsnitlige samlede omkostninger?
Det statslige gebyr, der skal betales for en bestemt type procedure, er fastlagt i
Fogedhonorarer er fastsat i

lov om gebyrer.

fogedloven.

Der findes ingen statistikker over de gennemsnitlige samlede omkostninger for bestemte typer procedurer.

MOMS
Hvordan oplyses der herom?
Fogedhonorarer pålægges en merværdiafgift på 20 %.
For at få godtgjort den moms, der er lagt til de processuelle omkostninger, skal klarereren bekræfte, at han/hun ikke er
momsregistreret eller ikke kan få momsen tilbagebetalt af andre årsager.

Hvad er de gældende satser?
Fra den 1. juli 2009 er momssatsen i Estland 20 %.

Juridisk bistand
Gældende indkomsttærskel inden for civilret
Statsstøtte i civile sager er en af metoderne til at yde statsstøtte, og proceduren for statsstøtte i civile sager er omfattet af den
civile retsplejelovs forretningsorden.
Der ydes ikke proceduremæssig bistand til en fysisk person, hvis:
1. omkostningerne i forbindelse med proceduren forventes ikke at overstige det dobbelte af ansøgerens gennemsnitlige
månedlige indtægt beregnet på grundlag af den gennemsnitlige månedlige indkomst i de fire måneder, der går forud for
indgivelsen af ansøgningen, minus skatter og obligatorisk forsikring, og det beløb, der er fastsat for retlige underholdspligt,
samt rimelige udgifter til bolig og transport.
2. en ansøger om proceduremæssig støtte kan afholde omkostningerne i forbindelse med sagen på bekostning af de
eksisterende og lettest solgte aktiver, der i overensstemmelse med loven kan indgås.
Ved vurderingen af ansøgerens økonomiske situation skal der tages hensyn til ansøgerens aktiver og indtægter samt til de
formuegoder, som tilhører de familiemedlemmer, der også bor sammen med dem, samt antallet af deres efterladte, rimelige
boligudgifter og andre rimelige omstændigheder.
Andre betingelser for tildeling af retshjælp til ofre
Staten kan yde proceduremæssig bistand i overensstemmelse med den civile retsplejelov. de former for retshjælp, der garanteres
af staten, og betingelserne og reglerne for at opnå retshjælp af denne art er reguleret i loven om statsstøtte.
Der ydes retshjælp til en fysisk person, der har bopæl på det tidspunkt, hvor der indgives ansøgning om retshjælp i Estland, eller i
en anden EU-medlemsstat, eller som er statsborger i Republikken Estland eller i en anden EU-medlemsstat, undtagen i de
tilfælde, der er nævnt i subsection (2) i dette afsnit. Med henblik på bestemmelse af bopælen med henblik på denne akt, artikel 62
i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på
det civil- og handelsretlige område (EUT L 351 af 20.12.2012, s. 1-32). Der ydes kun retshjælp til enhver anden fysisk person, hvis
den følger af en bindende international forpligtelse for Estland.
Grundene til afvisning af statsstøtte er fastsat i paragraf 7 i
Du kan læse mere om statsstøtte på det estiske

loven om statsstøtte.

advokatsamfund.

Andre betingelser for formidling af retshjælp til mistænkte og tiltalte
De betingelser, der gælder for ydelse af retshjælp til mistænkte eller tiltalte, er de samme som for ofre.

Omkostningsfrie retssager
Grundlaget for fritagelse for betaling af statsafgifter og for nedsættelse af statsafgifter er anført i kapitel 3 i

lov om gebyrer.

Hvornår skal den tabende part betale den vindende parts omkostninger?
Den ret, der behandler civilretlige spørgsmål, i dommen eller i den kendelse, der afslutter sagen, fastsætter fordelingen af
sagsomkostningerne mellem sagens parter. Retten anfører i givet fald, hvor stor en del af omkostningerne begge parter skal
afholde. Hvis en højere retsinstans ændrer en dom eller afsiger en ny dom uden at henvise sagen til fornyet behandling, skal den
pågældende ret om nødvendigt ændre fordelingen af sagsomkostningerne i overensstemmelse hermed.
Retten afgør, hvilket beløb der skal betales til sagens omkostninger, til fordel for den part, der behandler sagen, og som er
begrundet i, at sagen er velbegrundet:
1. ved en dom eller en procedure, der afslutter sagen, eller
2. efter afslutningen af retssagen, ved en forordning om fastsættelse af sagsomkostningerne.
Ydelse af proceduremæssig bistand, herunder retshjælp, udelukker eller begrænser ikke modtagerens forpligtelse til at refundere
den anden parts omkostninger på grundlag af et retsforlig. Sagens omkostninger bæres fuldt ud af den part, mod hvem afgørelsen
er truffet, selv om parten er fritaget for sagsomkostningerne eller har modtaget proceduremæssig støtte.

I tilfælde af, at sagen afvikles, behandler retten sagsøgte i de sagsomkostninger, som sagsøger er fritaget for, eller i rater, i forhold
til den del af sagen, der ligger til grund for sagen.
Hvis retsforliget er trådt i kraft, eller retten straks har erklæret, at den kan fuldbyrdes, kan kreditor appellere til fogeden om
fuldbyrdelse af afgørelsen. Hvis fristen for frivillig fuldbyrdelse af en fuldbyrdelsesordre i en retsafgørelse ikke er tildelt, fastlægges
den af fogeden. Fristen må ikke være på under 10 dage og må ikke overstige 30 dage. Med indsamlerens samtykke kan fogeden
bestemme, at fuldbyrdelsesdokumentet skal fuldbyrdes frivilligt for en periode på over 30 dage.

Eksperthonorarer
Hvis retten ikke bestemmer andet, betaler eksperten, i det omfang det er fastsat af retten, den part, der har afholdt udgifterne. Hvis
begge parter indgiver begæring, eller hvis retten indkalder en sagkyndig, deles omkostningerne ligeligt mellem parterne.
Eksperten betaler den timesats, der er fastsat i en forordning, inden for den timesats, der er fastsat ved timesatsen. Ekspertens
gebyr for ekspertanalyse er 10-40 gange minimumstimesatsen. Ved fastsættelsen af den timetakst, der skal betales, tager retten
hensyn til følgende:
den sagkyndiges kvalifikationer
opgavens kompleksitet
eventuelle nødvendige omkostninger, der er afholdt ved brug af nødvendige midler
eventuelle særlige omstændigheder, under hvilke den sagkyndige har udført opgaven.
Udgifter til udarbejdelse og samling af en ekspertudtalelse godtgøres også, herunder de nødvendige udgifter til materialer og
faciliteter, der anvendes til undersøgelsen, op til højst 20 % af ekspertens udgifter samt rejseudgifter og nødvendige udgifter i
forbindelse med forsøget, navnlig udgifter til logi og forplejning.
Det gebyr, der skal betales til en sagkyndig, og de omkostninger, der afholdes af den sagkyndige, godtgøres ved en afgørelse
truffet af den samme retsinstans, som har inddraget den sagkyndige.
Eksperter aflønnes kun efter anmodning. Når en sagkyndig har opfyldt sin forpligtelse, betaler retten den pågældendes honorar,
uanset om parterne i sagen har forudbetalt honoraret, eller parterne er blevet pålagt at betale honoraret.
Omkostningerne til kriminaltekniske ydelser, der udføres af den statslige myndighed, og omkostningerne for ekspertorganet er
fastlagt i det kriminaltekniske udstyr.
Eksperthonorarer og udgifter til en offentlig retsmedicinsk institutions udførelse af en sagkyndig vurdering er en del af de
processuelle omkostninger og godtgøres af den tabende part på samme måde som sagsomkostninger.

Oversætter- og tolkehonorarer
Eksterne tolke, der deltager i retssager, betales en timetakst for tolkningen, der ligger på 2-40 gange den nationale
minimumstimeløn. Oversættere aflønnes med et honorar pr. oversat side, som er op til 20 gange minimumstimelønnen.
Mindstelønnen fastsættes ved en forordning udstedt af regeringen for Den Tjekkiske Republik.
Det honorar, der skal betales til tolke eller oversættere, og de omkostninger, der skal godtgøres, afgøres af den ret, der har
indkaldt den pågældende tolk eller oversætter.
Ved fastsættelsen af de timetakster, der skal betales, tager retten hensyn til tolkens eller oversætterens kvalifikationer, opgavens
kompleksitet, eventuelle nødvendige omkostninger, der er afholdt, og de særlige omstændigheder, under hvilke der var behov for
tolkningen eller oversættelsen.
Tolken har også ret til godtgørelse af rejseudgifter og andre udgifter i forbindelse med en retssag, navnlig udgifter til logi og
forplejning.
Tolke og oversættere aflønnes kun efter anmodning. Retten betaler tolkens eller oversætterens honorar, uanset om parterne i
sagen har forudbetalt honoraret, eller parterne er blevet pålagt at betale honoraret.
Honorarer til tolke og oversættere indgår i de proceduremæssige omkostninger og godtgøres af den tabende part til den vindende
part på samme måde som sagsomkostninger.
Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den
maskinoversatte tekst.
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