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TOETUSE KASUTAMISE LEPINGU NR 4-7/121  ERITINGIMUSED 
 
Tallinn,  
 
Eesti Vabariik Justiitsministeeriumi kaudu, registrikood 70000898, asukoht Suur-Ameerika 1, 
10122 Tallinn, keda esindab seaduse ja põhimääruse alusel justiitsminister Lea Danilson-Järg 
(edaspidi nimetatud „Toetuse andja“) 
ja 
Eesti Teaduste Akadeemia, registrikood 74000168, asukoht Kohtu 6/1, 10130 Tallinn, keda esindab 
seaduse ja põhikirja alusel president Tarmo Soomere (edaspidi nimetatud „Toetuse saaja“),  
edaspidi koos nimetatud „Pooled“ ja eraldi „Pool“, 
 
LÄHTUDES Toetuse andja ja Toetuse saaja ühisest huvist edendada Eesti riigiõiguse arengut ja 
riigiõiguse alast õppe- ja teadustööd, 
 
sõlmisid käesoleva toetuse kasutamise lepingu (edaspidi „Leping“) alljärgnevas. 
 
1. Lepingu objekt 
1.1. Toetuse kasutamise eesmärk on edendada ja toetada Eesti riigiõiguse alast teadus-, uurimis- ja 

õppetööd, algatada ja edendada riigiõiguse alaseid diskussioone ning suurendada avalikkuse 
teadlikkust riigiõigusest selleks eesmärgiks loodud Riigiõiguse Sihtkapitali vormis ning 
ülesannete ja tegevuste kaudu, mille täpsem kirjeldus on kokku lepitud Lepingu lisas 1. 

1.2. Toetuse andja maksab Toetuse saajale igal aastal riigieelarves määratud summas toetust 
Lepingu lisa 1 punktis 4 nimetatud tegevuste rahastamiseks. 

1.3. Riigieelarveline tegevustoetus on vähemalt 200 000 (kakssada tuhat) eurot aastas eeldusel, 

et see on vastava aasta riigieelarves ette nähtud. 2022. aasta toetus on 200 000 (kakssada 

tuhat) eurot.  

1.4. Poolte vahel 20.12.2018 sõlmitud toetuse kasutamise lepingu nr 4-7/131 alusel makstud toetuse 
jääk liidetakse käesoleva Lepinguga eraldatava toetusega (edaspidi koos nimetatud „Toetus“) 
ja selle toetuse jäägi kasutamisele kohalduvad käesoleva Lepinguga kokkulepitud tingimused, 
mis asendavad lepinguga nr 4-7/131 kokkulepitud tingimusi. 

1.5. Punktis 1.3. nimetatud tegevustoetuse iga-aastase summa osas kinnitab Toetuse saaja oma 
teadlikkust asjaolust, et Lepingu sõlmimise hetkel ei ole teada kõigi Lepingu kehtivusajale 
jäävate aastate riigieelarve seaduste sisu ja et riigieelarveline tegevustoetus makstakse 
edaspidi Toetuse saajale välja vaid juhul, kui see saab riigieelarves kinnitatud. Toetuse saajal 
ei ole eeltoodust tulenevalt Toetuse andja vastu mistahes nõudeid ega pretensioone. 

 
2. Toetuse väljamaksmine 
2.1. Toetuse väljamaksmise aluseks on: 

2.1.1. Leping;  
2.1.2. Lepingu lisas 2 toodud vormil esitatud Toetuse kasutamise aruanne. 2022. aasta toetuse 

väljamaksmisel arvestatakse Toetuse saaja poolt enne Lepingu sõlmimist esitatud 
viimase perioodi aruannet. 

2.2. Toetuse andja kannab Toetuse selle jaoks Toetuse saaja poolt loodud eraldi arveldusarvele 
2022. aastal 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates Lepingu allkirjastamisest mõlema Poole poolt 
ja järgnevatel aastatel 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates Toetuse kasutamise aruande 
kinnitamisest Toetuse andja poolt.  

 
3. Aruannete esitamine 
3.1. Toetuse saaja esitab Toetuse andjale Toetuse kasutamise aruande üks kord aastas 31.12 

seisuga 20 (kahekümne) tööpäeva jooksul pärast aruandeperioodi lõppemist kuni Toetuse 
täieliku kasutamiseni. 

3.2. Toetuse kasutamise aruanne koosneb tegevusaruandest ja finantsaruandest, mis peavad olema 
Riigiõiguse Sihtkapitali nõukoja poolt heaks kiidetud ja Toetuse saaja poolt allkirjastatud. 

3.3. Toetuse kasutamise aruanne esitatakse Lepingu lisas 2 toodud vormil järgmistele e-posti 
aadressidele: Lepingu punktis 5.1 nimetatud e-posti aadress ja info@just.ee. 

3.4. Toetuse andja kinnitab Toetuse kasutamise aruande või esitab kirjalikult põhjendused aruande 
kinnitamata jätmise kohta 10 (kümne) tööpäeva jooksul aruande esitamisest. 

3.5. Toetuse kasutamise aruanne on avaliku teabe seaduse § 36 lõike 1 punkti 9 kohaselt avalik. 
 
4. Toetuse kasutamine 
4.1. Toetuse saaja kohustub hoidma Toetuse eraldi oma muudest varadest eraldi arvelduskontol ja 
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peab Toetuse arvelt kulutuste tegemise kohta eraldi arvestust. 
4.2. Toetuse saajal on õigus Toetust kasutada Riigiõiguse Sihtkapitali tegevjuhi tööjõukulude katteks 

ja lisaks kuni 20 (kahekümne) protsendi ulatuses muudeks Riigiõiguse Sihtkapitali 
teenindamisega seotud kuludeks. 

4.3. Toetuse saaja ei tohi Toetuse arvelt katta kulusid, mis on Toetuse saajale hüvitatud muudest 
vahenditest. 

4.4. Lepingu oluliseks rikkumiseks loetakse muu hulgas, kuid mitte ainult olukorda, kui Toetuse saaja 
kasutab Toetust muul eesmärgil ja otstarbel kui Lepingu lisas 1 kokku lepitud tegevusteks (v.a 
Lepingu punktis 4.2 nimetatud osas). 

4.5. Toetuse saaja kinnitab, et Toetust kasutatakse mittemajanduslikuks tegevuseks riigiabi mõiste 
tähenduses. Toetuse saaja on teadlik, et eeltoodud nõude mittetäitmisel võib olla tegemist 
riigiabiga EL-i toimimise asutamislepingu artikli 107 lõike 1 mõttes ning ebaseaduslik riigiabi 
tuleb riigiabi saajal tagastada.  

4.6. Toetuse saaja nimetab Justiitsministeeriumi Lepingu objektis kirjeldatud tegevuse toetajana 
vastavates trükistes, reklaamides (pressiteated, raamatud, trüki-, tele- ja raadioreklaam jne) ja 
avalikel esinemistel, kasutades võimalusel Justiitsministeeriumi logo vastavalt valitsusasutuste 
ühise visuaalse identiteedi stiilijuhistele. Toetuse saaja on kohustatud lõpetama Toetuse andja 
soovil Justiitsministeeriumi sümboolika edasise kasutamise. 

4.7. Toetuse andjal on lisaks Lepingu punktis 7.1 nimetatud Toetuse kasutamise lepingute 
üldtingimustes toodud alustele õigus Leping ühepoolselt erakorraliselt lõpetada, kui ta teatab 
sellest vastava kirjaliku avaldusega Toetuse saajale 6 (kuus) kuud ette. Lepingu lõpetamine ei 
vabasta Toetuse saajat juba võetud kohustuste täitmisest ja saadud toetuse sihipärasest 
kasutamisest.  

 
5. Volitatud esindajad 
5.1. Toetuse andja esindaja Lepingu täitmisega seotud küsimustes on Heddi Lutterus, tel. 6208122, 

e-post heddi.lutterus@just.ee või teda asendav isik.  
5.2. Toetuse saaja esindaja Lepingu täitmisega seotud küsimustes on Piret Suurväli, tel. 5048219, 

e-post piret.suurvali@akadeemia.ee või teda asendav isik. 
 
6. Lepingu lisad 
6.1. Lepingul on allkirjastamise ajal järgmised lisad: 

6.1.1. Lisa 1 – Toetuse kasutamise kirjeldus; 
6.1.2. Lisa 2 – Toetuse kasutamise aruande vorm. 

 
7. Muud sätted 
7.1. Lepingu osaks on lisaks käesolevatele eritingimustele ja nende lisadele Toetuse kasutamise 

lepingute üldtingimused. Toetuse saaja kinnitab, et on üldtingimustega tutvunud paberkandjal 
või elektroonselt Justiitsministeeriumi kodulehel aadressil 
http://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/toetuse_kasutamise_lepingute_uldtingimuste_kinnita
mine_02.01.2017.pdf. Pooled kinnitavad, et kõik üldtingimused on nende poolt eraldi läbi 
räägitud, need on mõistlikud ega saa seetõttu olla tühised. 

7.2. Kui konkreetsest sättest ei tulene teisiti, tähendab mõiste „Leping” Lepingu eritingimusi ja 
üldtingimusi koos kõikide lisadega. Lepingu dokumentide prioriteetsus on järgmine: 
eritingimused (I), Lepingu lisad (II) ja üldtingimused (III). Vastuolude korral Lepingu dokumentide 
vahel prevaleerib prioriteetsem dokument. 

7.3. Leping allkirjastatakse digitaalselt. 
 
 
Toetuse andja      Toetuse saaja 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
________________     _______________ 
Lea Danilson-Järg     Tarmo Soomere 
        
 
Tel:  6 208 100    Tel:   644 2129 
Faks:   6 208 109    Faks:  645 7829 
E-post:   info@just.ee     E-post:  akadeemia@akadeemia.ee 
       Arveldusarve nr: EE312200221030878667 
           Swedbank 
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LISA 1 TOETUSE KASUTAMISE LEPINGULE NR  4-7/121 
 
 

TOETUSE KASUTAMISE KIRJELDUS 
 
1. Riigiõiguse Sihtkapital on sihtfond ja mõttekoda, mille eesmärk on edendada ja toetada Eesti 

riigiõiguse alast teadus-, uurimis- ja õppetööd, algatada ja edendada riigiõiguse alaseid 
diskussioone ning suurendada avalikkuse teadlikkust riigiõigusest. 

 
2. Riigiõiguse Sihtkapitali juures tegutseb 7–10-liikmeline nõukoda. 

2.1. Nõukoda koosneb Riigiõiguse Sihtkapitali eesmärkide täitmiseks sobivatest ja tunnustatud 
riigiõiguse ekspertidest ja arvamusliidritest. Ametikoha järgi kuuluvad nõukoja koosseisu 
Teaduste Akadeemia president ja Justiitsministeeriumi kantsler.  

2.2. Nõukoja koosseis kinnitatakse justiitsministri käskkirjaga ja avaldatakse Riigiõiguse 
Sihtkapitali veebilehel.  

2.3. Nõukoda hindab igal aastal nõukoja koosseisu ja teeb vajaduse korral hiljemalt 31.12 
justiitsministrile ettepanekud nõukoja koosseisu muutmiseks nii, et vähemalt 2/3 nõukoja 
senistest liikmetest jätkaks. Nõukoja uutel liikmetel peab olema vähemalt poolte nõukoja 
liikmete toetus. 

2.4. Nõukoda valib oma liikmete seast (v.a Teaduste Akadeemia president ja 
Justiitsministeeriumi kantsler) nõukoja esimehe, kes esindab Riigiõiguse Sihtkapitali ja juhib 
selle nõukoja tööd. 

2.5. Nõukoja peamised ülesanded on: 
2.5.1. tagada Riigiõiguse Sihtkapitali tegevuse kõrge kvaliteet; 
2.5.2. leppida kokku enda ja Riigiõiguse Sihtkapitali töökorralduse põhimõtted; 
2.5.3. kinnitada Riigiõiguse Sihtkapitali tegevuskava, eelarve ja toetuse kasutamise aruanne; 
2.5.4. jälgida Riigiõiguse Sihtkapitali eesmärkide, tegevuskava ja eelarve täitmist; 
2.5.5. teha põhjendatud juhul Teaduste Akadeemiale ettepanek valida riigiõiguse alaste 

uuringute tegemiseks Teaduste Akadeemia uurija-professor. 
2.6. Nõukoja liikme töö on vabatahtlik ega kuulu tasustamisele. Nõukoja liikmele võib maksta 

tasu punktis 4 kirjeldatud Riigiõiguse Sihtkapitali tegevustes osalemise eest samadel alustel 
teiste isikutega. 

 
3. Riigiõiguse Sihtkapitali igapäevase tegevuse korraldamiseks võtab Teaduste Akadeemia 

nõukoja esimehe ettepanekul ja kuulates ära nõukoja arvamuse tööle täiskohaga tegevjuhi. 
Tegevjuht annab oma töö kohta aru nõukojale ja selle esimehele.  

 
4. Toetuse arvelt rahastatakse eelkõige järgmisi Riigiõiguse Sihtkapitali tegevusi: 

4.1. anda kord aastas välja riigiõiguse aastaraamatut (eelretsenseeritav teadusajakiri); 
4.2. anda välja riigiõiguse õpikuid; 
4.3. koostada, anda välja ja täiendada põhiseaduse kommentaare; 
4.4. toetada riigiõigust käsitlevate teadusartiklite, sh kõrgetasemeliste teadustööde tõlgete 

avaldamist; 
4.5. toetada ja korraldada riigiõiguse tüvitekstide laiemalt kättesaadavaks tegemist; 
4.6. korraldada üle aasta riigiõiguse alane rahvusvaheline teaduskonverents, millest kujuneks 

tugev bränd; 
4.7. korraldada riigiõiguse arendamiseks ja sellealase teadlikkuse tõstmiseks avalikkusele, sh 

noortele suunatud seminare, konverentse ja arutelusid; 
4.8. anda välja tunnustusi ja auhindu, et tunnustada riigiõigusteaduse arendamist, sh osaleda 

riigiõiguse eripreemiaga üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil ja kaaluda osalemist ka 
õpilaste teadustööde riiklikul konkursil; 

4.9. toetada riigiõiguse õpetamist Eesti kõrgkoolides ja üldhariduskoolides; 
4.10. toetada riigiõiguse teemadel üliõpilaste ja noorte teadlaste välislähetusi ja õpet 

välisülikoolides, sh anda selleks välja sihtkapitali stipendiume; 
4.11. toetada või anda välja stipendiume välisriikide teadlastele Eesti riigiõiguse uurimiseks Eesti 

ülikoolide juures; 
4.12. koostada riigiõiguse arendamiseks analüüse, uuringuid ja ekspertarvamusi, sh 

lühianalüüse ja artikleid riigiõiguse aktuaalsetel teemadel; 
4.13. koostada õigusteaduse ja õigusloome kvaliteedi ja arengu hindamiseks analüüse, 

uuringuid ja ekspertarvamusi, sh anda kord aastas ekspertarvamus õigusloomepoliitika 
aluste täitmise kohta; 
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4.14. kasutada kuni 10 (kümme) protsenti Toetusest riigiõigusega tihedalt seotud valdkondade 
(nt haldusõiguse, Euroopa Liidu õiguse, riigiteaduse) edendamiseks (õpikute ja 
kommentaaride väljaandmiseks, uuringute läbiviimiseks ja nende tulemuste avaldamiseks); 

4.15. pidada üleval Riigiõiguse Sihtkapitali veebilehte. 
 
5. Riigiõiguse Sihtkapitalil on veebileht, millel avaldatakse: 

5.1. Ülevaade Riigiõiguse Sihtkapitali toetuse kasutamisest projektide ja nende eelarvete kaupa; 
5.2. Riigiõiguse Sihtkapitali loodud, tellitud või finantseeritud teosed, mis on üldsusele vabalt ja 

tasuta kättesaadavad ning kannavad Riigiõiguse Sihtkapitali, Justiitsministeeriumi ja 
Teaduste Akadeemia sümboolikat (välja arvatud, kui see ei ole põhjendatult võimalik ning 
nõukoda ja Toetuse andja volitatud esindaja on selle heaks kiitnud). 

 
 
Toetuse andja      Toetuse saaja 
 
/allkirjastatud digitaalselt/                                                  /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
________________     ________________ 
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LISA 2  TOETUSE KASUTAMISE LEPINGULE NR  4-7/121 

 
TOETUSE KASUTAMISE ARUANDE VORM 

 
Toetuse saaja on kohustatud aruandeperioodi kohta esitama Toetuse andjale Toetuse kasutamise 
aruande, mis koosneb kahest osast: tegevusaruandest ja finantsaruandest. Toetuse kasutamise 
aruanne peab olema Toetuse saaja poolt allkirjastatud ning sisaldama järgmist kinnitust: „Kinnitan 
enda allkirjaga, et aruandes toodud andmed on õiged ja vastavad tegelikkusele.“. 
 
I osa: Tegevusaruanne 
Tegevusaruandes antakse põhjalik ülevaade läbiviidud tegevustest vastavalt Toetuse kasutamise 
kirjeldusele (Lepingu Lisa 1). Tegevusaruande võib esitada vabas vormis kirjeldusena, milles 
kajastatakse vähemalt järgmist: 

1) milliseid tegevusi, millal, millise eelarvega ja millises mahus on tehtud ja kes on olnud 
osalised; 

2) millised on olnud tegevuste tulemused ning kas eesmärgiks seatud väljundid on saavutatud. 
 
II osa: Finantsaruanne 
Finantsaruanne esitatakse järgmise tabeli vormis.  
 

Jrk.

nr 
Makse saaja Makse kuupäev 

Summa 

käibemaksuga 
Tehingu sisu 

     

     

     

     

     

     

     

     

  Summa kokku   

 

Aruande esitamise ajaks:  

- Toetuse andja poolt üle kantud Toetuse summa  

- Toetuse saaja poolt kasutatud Toetuse summa  

- Toetuse saaja poolt võetud kohustustega kaetud ja tulevikus 
väljamakstav Toetuse summa 

 

- Toetuse saaja poolt kasutamata ja kohustustega katmata 
Toetuse jääk 

 

 
Toetuse saaja kinnitab enda allkirjaga, et aruandes toodud andmed on õiged ja vastavad 
tegelikkusele. 
 
 
Toetuse andja      Toetuse saaja 
 
/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
________________     _______________ 

 


