
Väljaandja: Riigikogu
Akti liik: seadus
Teksti liik: algtekst
Avaldamismärge: RT I 1999, 31, 425

Halduskohtumenetluse seadustik

Vastu võetud 25.02.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 11. märtsi 1999. aotsusega nr 570

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Seadustiku ülesanne

Käesolev seadustik sätestab halduskohtu pädevuse, halduskohtussepöördumise ja halduskohtumenetlusekorra.

§ 2. Halduskohus

Halduskohtuks on eraldi moodustatud halduskohtud ning haldusasjadeläbivaatamisel
ringkonnakohtuhalduskolleegiumid ja Riigikohus.

§ 3. Halduskohtu pädevus

(1) Halduskohtu pädevusse kuulub:

1) avalik-õiguslike vaidluste lahendamine;

2) seadusega sätestatud juhtudel haldustoiminguks loa andmine;

3) seadusega halduskohtu pädevusse antud muude asjadelahendamine.

(2) Halduskohtu pädevusse ei kuulu avalik-õiguslike vaidlustelahendamine, milleks seadus näeb etteteistsuguse
menetluskorra.

§ 4. Haldusaktid ja toimingud

(1) Haldusaktiks, mille peale võib halduskohtusse kaevata võiprotestida, on avalik-õiguslikkehaldusülesandeid
täitva asutuse, ametniku või muu isiku korraldus,käskkiri, otsus, ettekirjutus või muu õigusakt,mis on antud
avalik-õiguslikes suhetes üksikjuhtumi reguleerimiseks. Haldusaktikskäesoleva seadustiku mõtteson ka
haldusleping. Haldusleping on avalik-õiguslikke suhteid reguleeriv leping.

(2) Toiminguks, mille peale võib halduskohtusse kaevata võiprotestida, on avalik-õiguslikkehaldusülesandeid
täitva asutuse, ametniku või muu isiku tegevus võitegevusetus või viivitus avalik-õiguslikussuhtes.

§ 5. Tsiviilkohtumenetluse sätete kohaldamine

(1) Halduskohus juhindub käesoleva seadustikuga reguleerimataküsimustes tsiviilkohtumenetlusesätetest.

(2) Tsiviilkohtumenetluse sätetest juhindudes arvestab halduskohushalduskohtumenetluse erisusi.

2. peatükk

HALDUSKOHTUSSE PÖÖRDUMINE

§ 6. Kaebus ja protest

(1) Halduskohus algatab haldusasja kaebuse või protesti alusel.

(2) Kaebuse või protestiga võib taotleda:
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1) haldusakti või selle osa tühistamist;

2) peatatud haldusakti täitmist või välja andmatajäetud haldusakti väljaandmist, peatatud võisooritamata
toimingu sooritamist.

(3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatulevõib kaebusega taotleda:

1) haldusakti või toimingu õigusvastasuse kindlakstegemist;

2) õigusvastase haldusakti või toiminguga tekitatud kahjuhüvitamist;

3) avalik-õigusliku suhte olemasolu või puudumisekindlakstegemist.

§ 7. Halduskohtusse pöördumise õigus

(1) Kaebusega võib halduskohtusse pöörduda isik, kes leiab, ethaldusakti või toiminguga on rikutudtema õigusi
või piiratud tema vabadusi. Kaebuse avalik-õigusliku suhteolemasolu või selle puudumise võihaldusakti või
toimingu õigusvastasuse kindlakstegemiseks võibesitada isik, kellel on selleks põhjendatud huvi.

(2) Protesti võib halduskohtusse haldusakti või toimingu pealeesitada asutus või ametnik, kellele seeõigus on
antud seadusega.

(3) Kaebusega võib halduskohtusse pöörduda oma liikmetevõi muude isikute huvides isikute ühendus,sealhulgas
juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus, kui seadus talle sellise õiguseannab.

§ 8. Kohtualluvus

(1) Kui seadusega ei ole sätestatud teistsugust kohtualluvust, esitataksekäesoleva seadustiku § 6 lõikes 2ja
lõike 3 punktides 1 ja 2 tähendatud kaebus võiprotest halduskohtule asutuse, ametniku või muu isiku asu-
võiteenistuskoha järgi, kelle haldusakti või toimingu peale kaevatakse võiprotestitakse. Kaebus või protest
mitmeasutuse, ametniku või avalik-õiguslikke haldusülesandeid täitva muuisiku haldusakti või toimingu peale,
kelleasu- või teenistuskoht on erinevate kohtute tööpiirkonnas, esitatakse kaebusevõi protesti esitaja valikul
üheasutuse, ametniku või muu isiku asu- või teenistuskoha järgi.

(2) Kaebus avalik-õigusliku suhte olemasolu või selle puudumisekindlakstegemiseks esitataksehalduskohtule
avaldaja elu- või asukoha järgi.

(3) Haldustoiminguks annab loa halduskohus, kelle tööpiirkonnasasub luba taotlev asutus või ametnik,kui
seaduses ei ole sätestatud teistsugust kohtualluvust.

(4) Halduslepingust tulenevad vaidlused alluvad halduskohtule, kelletööpiirkonnas leping sõlmiti.Halduslepingu
või seadusega võidakse sätestada teistsugune kohtualluvus.

(5) Kui kohus on pärast kaebuse või protesti vastuvõtmistkindlaks teinud, et asi ei allu sellele kohtule,teeb
kohus määruse asja üleandmiseks kohtualluvuse järgi.Eelnimetatud kohtumääruse peale võib esitadaerikaebuse
ringkonnakohtule. Ringkonnakohtu määruse peale erikaebuselahendamise kohta edasi kaevata ei saa.

(6) Kõrgema astme kohus ei muuda omal algatusel kohtualluvust, kuikeegi pooltest ei ole kohtualluvusekohta
tehtud kohtumääruse peale kaevanud.

(7) Ühest kohtust teise antud asja peab kohus, kellele see on antud,läbi vaatama. Alluvusvaidlusedkohtute vahel
ei ole lubatud.

(8) Kui haldusasja menetlusse võtmisest on keeldunud mitu kohut,määrab kohtualluvuse kaebuse võiprotesti
esitaja taotlusel Riigikohtu halduskolleegiumi esimees.

§ 9. Kaebuse esitamise tähtaeg

(1) Kaebus haldusakti või toimingu peale tuleb halduskohtule esitada30 päeva jooksul, arvates päevast,millal
isik kaevatavast haldusaktist või toimingust teada sai või pidi teada saama,kui seadus ei sätesta teisiti.

(2) Kaebuse õigusvastase haldusakti või toiminguga tekitatud kahjuhüvitamiseks võib esitada kolmeaasta
jooksul, arvates kahju tekitamisest teada saamisest, kuid mitte hiljem, kui kümneaasta möödudesõigusvastase
haldusakti andmisest või toimingu sooritamisest.

(3) Kui seadus näeb kaebuse lahendamiseks ette kohustusliku kohtueelsemenetluse, võib halduskohtussekaebuse
esitada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal isikule tehtiteatavaks otsus kohtueelses menetluseskaebuse
osalise või täieliku rahuldamata jätmise kohta.

(4) Tähtaegu arvutatakse tsiviilkohtumenetluses sätestatud korras.

§ 10. Nõuded kaebusele ja protestile
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(1) Kaebus ja protest esitatakse kirjalikult ning selles märgitakse:

1) halduskohtu nimetus;

2) kaebuse või protesti esitaja nimi, alaline elu- või asukoht(postiaadress), protesti esitajaametikoht ning
sidevahendite numbrid;

3) kaebuse või protesti esitaja selgelt väljendatud taotlusvastavalt käesoleva seadustiku §-le 6;

4) kaebusele või protestile lisatud dokumentide loetelu.

(2) Kaebuses ja protestis haldusakti või toimingu peale märgitakselisaks käesoleva paragrahvi
lõikes 1sätestatule:

1) asutuse või ametniku või avalik-õiguslikkehaldusülesandeid täitva muu isiku nimi ja ameti-või teenistuskoht,
kelle haldusakti või toimingut vaidlustatakse;

2) vaidlustatava haldusakti või toimingu sisu;

3) põhjused, miks kaebuse või protesti esitaja leiab, ethaldusakt või toiming on õigusvastane;

4) milliseid kaebuse esitaja õigusi vaidlustatav haldusakt võitoiming rikub või milliseidvabadusi piirab, samuti
asjaolud, millal isik sai teada kaevatavast haldusaktist võitoimingust, väljaarvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3
sätestatud juhul.

(3) Kaebuses avalik-õigusliku suhte olemasolu või selle puudumise,samuti haldusakti või
toiminguõigusvastasuse kindlakstegemiseks märgitakse lisaks käesoleva paragrahvilõikes 1 sätestatule kaebuse
esitajapõhjendatud huvi vastava asjaolu kindlakstegemiseks.

(4) Kui kaebus esitatakse pärast halduskohtusse kaebuse esitamisetähtaja möödumist, tuleb kaebusesesitada
tähtaja ennistamise taotlus ning tähtaja möödalaskmisepõhjused.

(5) Kaebus või protest koos ärakirjadega esitatakse vastavaltprotsessiosaliste arvule.

(6) Koos kaebusega esitatakse kohtule tõend riigilõivu tasumisekohta. Protest on lõivuvaba.

(7) Iga isik esitab kohtule individuaalse kaebuse. Kaebusele või protestilekirjutab alla selle esitaja võitema
esindaja. Juriidilise isiku ja juriidiliseks isikuks mitteoleva ühenduse nimelesitatud kaebusele kirjutab allaselleks
volitatud isik. Kaebuse esitaja esindaja lisab volikirja või muu volitusitõendava dokumendi.

(8) Kui kaebus esitatakse teise isiku huvides, märgitakse selle isiku nimija elu- või asukoht(postiaadress), kelle
huvides kaebus esitatakse. Kaebusele lisatakse volitusi tõendavdokument.

3. peatükk

MENETLUS ESIMESE ASTME HALDUSKOHTUS

§ 11. Asja kohtuliku läbivaatamise ettevalmistamine

(1) Kaebuse või protesti saanud halduskohus:

1) kontrollib, kas kaebus või protest vastab käesolevaseadustiku §-s 10 sätestatud nõuetele ningkas on tasutud
riigilõiv;

2) kontrollib, kas kaebus või protest kuulub halduskohtupädevusse.

(2) Kui halduskohus leiab, et kaebuses või protestis onkõrvaldatavaid puudusi, teeb ta selle käigutajätmise
määruse, annab puuduste kõrvaldamiseks kuni15-päevase tähtaja ja saadab määruse viivitamatatäitmiseks
kaebuse või protesti esitajale.

(3) Kui kaebuse või protesti esitaja ei ole määratudtähtajaks puudusi kõrvaldanud, tagastab halduskohuskaebuse
või protesti määrusega selle esitajale.

(4) Halduskohus tagastab määrusega kaebuse või protesti,mille lahendamine ei ole halduskohtupädevuses,
näidates võimaluse korral määruses, kuhu tulebpöörduda.

(5) Kui halduskohus leiab, et kaebuse või protesti lahendamine kuulubtsiviilasju lahendava kohtupädevusse
ja tsiviilasju lahendav kohus on eelnevalt samas asjas leidnud, et see eikuulu tsiviilasju lahendavakohtu
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pädevusse, määrab asja lahendamiseks pädeva kohtu Riigikohtutsiviil- ja halduskolleegiumi vahelineerikogu
tsiviilkohtumenetluses sätestatud korras.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud asjaoludeilmnemisel edastab halduskohus asja
viivitusetaRiigikohtule, teavitades sellest protsessiosalisi.

(7) Kaebuse või protesti tagastamine ei võta selle esitajaltõigust seadusega sätestatud korras pöördudauuesti
halduskohtusse.

(8) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatudhalduskohtu määruste peale võib esitada
erikaebuseringkonnakohtule kümne päeva jooksul, arvates määrusekättesaamisest.

(9) Pärast asja kohtulikuks arutamiseks ettevalmistamist teeb halduskohusasja menetlusse võtmisemääruse, kui
käesoleva paragrahvi lõikest 3 või 4ei tulene teisiti.

§ 12. Eelmenetlus halduskohtus

(1) Pärast haldusasja menetlusse võtmist toimub eelmenetlus, millegakohus valmistab asja ette nii, etseda saaks
katkestamatult lahendada ühel kohtuistungil.

(2) Eelmenetluses halduskohus:

1) teeb kindlaks, millise asutuse või ametniku võiavalik-õiguslikke haldusülesandeid täitva muuisiku haldusakti
või toimingu peale kaebus või protest on esitatud, saadabtalle ning teisteleprotsessiosalistele kaebuse või protesti
ärakirja;

2) nõuab vajadusel vastavalt asutuselt või ametnikultvõi avalik-õiguslikke haldusülesandeidtäitvalt muult
isikult välja kaevatava või protestitava haldusaktivõi toimingut käsitlevad dokumendid,samuti kirjaliku seletuse
kaebuse või protesti kohta, määrates nendeesitamise tähtaja;

3) nõuab vajadusel teiselt pädevalt asutuselt võiametnikult või avalik-õiguslikkehaldusülesandeid täitvalt muult
isikult välja kirjalikke tõendeid,määrab kooskõlastsiviilkohtumenetlusega ekspertiisi, teostab paikvaatlust;

4) otsustab käesoleva seadustiku § 14lõikes 3 nimetatud isikute kaasamise;

5) otsustab, kas kaebus või protest vaadatakse läbihalduskohtuniku poolt ainuisikuliselt võikolmeliikmelises
koosseisus;

6) nõuab teistelt protsessiosalistelt kirjaliku seisukoha kaebuseesitamise tähtaja ennistamisetaotluse kohta;

7) teeb protsessiosalistele teatavaks asja kohtus läbivaatamise aja jakoha.

(3) Halduskohus kontrollib eelmenetluses, kas kaebus on esitatud tähtaegseltja lahendab pärast
teisteprotsessiosaliste arvamuse saamist kaebuse esitamise tähtaja ennistamise taotluse.Halduskohus rahuldab
tähtajaennistamise taotluse, kui ta loeb tähtaja möödalastuks mõjuvalpõhjusel. Kui halduskohus leiab, et kaebus
onesitatud tähtaega rikkudes ja taotlust tähtaja ennistamiseks ei ole esitatud, samutijuhul, kui halduskohus
jätabtähtaja ennistamise taotluse rahuldamata, lõpetab ta määrusegaasja menetluse. Tähtaja ennistamise
taotluselahendamise ja menetluse lõpetamise määruse peale võib esitadaerikaebuse ringkonnakohtule kümne
päevajooksul, arvates määruse kättesaamisest.

(4) Halduskohus teatab protsessiosalistele ekspertiisi määramisest japaikvaatluse teostamisest, andesneile
võimaluse eksperdile küsimusi esitada ja osa võtta paikvaatlusest.

(5) Kaebuse või protesti esitamine ei takista kaevatava haldusaktitäitmist, kuid halduskohtul on õiguskaebuse
või protesti esitaja taotlusel või omal algatusel selle täitminepeatada. Peatamise määruse saadabhalduskohus
viivitamata täitmiseks vastavale asutusele või ametnikulevõi avalik-õiguslikke haldusülesandeidtäitvale muule
isikule. Halduskohus võib peatamise määruse ise muutavõi tühistada. Kohtu määrusele haldusaktitäitmise
peatamata jätmise kohta võib esitada erikaebuse.

(6) Asutus või ametnik või avalik-õiguslikkehaldusülesandeid täitev muu isik, kellelt halduskohus
nõudistõendite ja kirjaliku seletuse esitamist, on kohustatud need esitama määratudtähtajaks.

§ 13. Asja läbivaatamise tähtaeg

Kui seadusega ei ole sätestatud teistsugust tähtaega, vaatab halduskohus asjaläbi mitte hiljem kui kahekuu
jooksul nõuetekohase kaebuse või protesti vastuvõtmisesthalduskohtus. Asja erilise keerukuse korral
võibhalduskohtu esimees seda tähtaega pikendada kuni kolme kuuni.

§ 14. Protsessiosalised

(1) Halduskohtumenetluses on protsessiosalisteks pooled ja kohtu poolt kaasatudisikud.
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(2) Poolteks on:

1) kaebuse või protesti esitaja;

2) asutus, ametnik või avalik-õiguslikkehaldusülesandeid täitev muu isik, kelle haldusakti võitoimingu peale
kaebus või protest on esitatud;

3) halduslepingu pooled.

(3) Kaasatud isikuteks on:

1) kolmas isik, kui asja arutamisel võidakse otsustada temaseadusega kaitstud õiguste javabaduste üle;

2) järelevalvet teostav asutus või ametnik;

3) riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse esindaja.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 2 ja 3nimetatud isikuid võib halduskohus kaasata asjasarvamuse
andmiseks.

(5) Protsessiosaline võib halduskohtus asja ajada isiklikult võiesindaja kaudu. Esindusele
kohaldataksetsiviilkohtumenetluse sätteid, arvestades käesoleva seadustikuga sätestatuderisusi.
Haldusülesandeid täitvaasutuse seaduslik esindaja halduskohtus on asutuse juht. Haldusülesandeidtäitvat
ametnikku võib esindada isik,keda on selleks volitanud asutus, kus ametnik töötab.

(6) Teistes riikides väljaantud dokumente ja tõestatud volikirjuvõtab kohus vastu siis, kui need onkehtivas korras
legaliseeritud, kui välislepingust ei tulene teisiti.

(7) Protsessiosalised kutsutakse kohtuistungile tsiviilkohtumenetlusessätestatud korras.

§ 15. Protsessiosaliste õigused ja kohustused

(1) Protsessiosalisel on õigus tutvuda toimikuga, teha sellest ärakirju,võtta osa kohtuistungitest, teadaasja
arutava kohtu koosseisu, esitada taandusi ja taotlusi, anda kohtule seletusi, esitadapõhjendusi ja kaalutlusikõigi
asja kohtulikul arutamisel tõusetunud küsimuste kohta, esitadatõendeid, osa võtta tõendite vaatlusest
jauurimisest, vaielda vastu teiste protsessiosaliste taotlustele, põhjendustele jakaalutlustele, esitada
küsimusiteistele protsessiosalistele, tunnistajatele ning ekspertidele, saada eraldi dokumendinavormistatud
kohtulahenditõestatud ärakirju. Protsessiosalisel on ka muud käesolevas seadustikussätestatud protsessiõigused.

(2) Protsessiosaline on kohustatud kasutama oma protsessiõigusiheauskselt.

(3) Kaebuse või protesti esitaja on kohustatud põhjendama omaväiteid vastavate tõenditega. Kui
tõenditeesitamine ei ole võimalik, tuleb näidata põhjused, miks neid tõendeidesitada ei saa, ja teatada, kus nad
asuvad.Sama kohustus on vastuväidete esitamisel asutusel või ametnikul võiavalik-õiguslikke haldusülesandeid
täitvalmuul isikul, kelle haldusakti või toimingu peale on kaevatud.

(4) Protsessiosaliste kohtuistungile mitteilmumine ei takista kaebuse võiprotesti läbivaatamist, kuinendele
on asja arutamise aeg ja koht teatavaks tehtud. Halduskohtunik võib agatunnistada nende kohtusseilmumise
kohustuslikuks.

§ 16. Tõendid

(1) Halduskohtumenetluses on tõenditeks kõiktsiviilkohtumenetluses lubatud tõendid.

(2) Tõendeid esitavad protsessiosalised. Halduskohus võib teha neileettepaneku esitada täiendavaidtõendeid.
Halduskohus võib koguda tõendeid ja kutsuda uusi tunnistajaid kaomal algatusel.

(3) Ühelgi tõendil ei ole halduskohtu jaoks ette kindlaksmääratud jõudu. Kohus hindab kõiki tõendeidnende
kogumis ja vastastikuses seoses.

(4) Tunnistajad kutsutakse halduskohtu istungile kohtukutsega jakuulatakse kohtus ületsiviilkohtumenetluses
sätestatud korras.

(5) Tõendeid tagatakse tsiviilkohtumenetluse sätete kohaselt.

§ 17. Tõendamisest vabastamise alused
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Asjaolud, mis on tuvastatud jõustunud kohtuotsusega tsiviil- või kriminaal-või haldus-
võihaldusõiguserikkumise asjas, ei vaja tõendamist halduskohtumenetluse asjas, kuisellest võtavad osa
samadprotsessiosalised.

§ 18. Halduskohtu erinõue

(1) Kui tõendeid on vaja koguda teise kohtu tööpiirkonnas,teeb asja läbivaatav halduskohus
vastavalehalduskohtule ülesandeks sooritada need protsessitoimingud.

(2) Halduskohtu erinõude määruses kirjeldatakselühidalt asja sisu, näidatakse väljaselgitamiselekuuluvad
asjaolud ja tõendid, mida erinõuet täitval kohtul tuleb koguda. Seemäärus on kohustuslikhalduskohtule, kellele
see saadeti, ja kuulub täitmisele viivitamata.

(3) Eesti halduskohtu erinõuded välisriigi õigusorganitele javälisriigi õigusorganite erinõuded
Eestihalduskohtule esitatakse ja täidetakse käesoleva seadustiku ningvälislepingutega sätestatud korras.

§ 19. Asja kohtulik läbivaatamine

(1) Pärast eelmenetlust vaadatakse asi läbi kohtuistungil.

(2) Esimese astme halduskohtus vaatab kaebuse või protesti läbikohtunik ainuisikuliselt.

(3) Halduskohtu määrusega võidakse kaebus või protestanda läbivaatamiseks halduskohtulekolmeliikmelises
kohtukoosseisus.

(4) Asja arutatakse avalikul kohtuistungil suuliselt. Kinnisel istungil võibasja arutadatsiviilkohtumenetluses
sätestatud juhtudel.

(5) Asja läbivaatamisel uurib halduskohus tõendeid vahetult. Kohuskuulab ära protsessiosalisteseletused,
tunnistajate ütlused, uurib ekspertide arvamusi ja dokumentaalseidtõendeid, vaatleb asitõendeid ningteeb
paikvaatlusi.

(6) Kui asutus, ametnik või avalik-õiguslikkehaldusülesandeid täitev muu isik on volitatud
tegutsemadiskretsiooni (suvaõiguse) alusel, kontrollib kohus ka seda, kas haldusakti andmiselvõi toimingu
sooritamiselon järgitud diskretsiooni piire, eesmärki ning proportsionaalsuse, võrdsekohtlemise ja muid
õiguseüldtunnustatud põhimõtteid.

(7) Halduskohus vaatab asja läbi kaebuses või protestis esitatudtaotluse ulatuses. Halduskohus ei oleseotud
kaebuse või protesti sõnastusega.

(8) Kaebuses või protestis esitatud taotlust võib kaebuse võiprotesti esitaja muuta kuni
kohtuvaidlusenihalduskohtus, kui ülejäänud protsessiosalised annavad selleksnõusoleku või kui kohus peab seda
otstarbekaks.

(9) Protsessiosalise nõusolekut kaebuses või protestis esitatudtaotluse muutmiseks eeldatakse, kui taei ole
taotluse muutmisele vastu vaielnud või on kohtule esitatud dokumendis võiasja suulisel arutamiselkohtuistungil
end muudetud kaebuse või protestiga sidunud.

§ 20. Protokoll

(1) Halduskohtu istungit protokollib kohtuistungi sekretär võihalduskohtunik kohtuistungil võiväljaspool
kohtuistungit toimuva protsessitoimingu ajal.

(2) Tunnistaja vande all antud ütlused, protsessiosaliste seletused ja eksperdisuuline arvamusprotokollitakse
sellises ulatuses, millises neil on tähtsust asja lahendamisel. Protokollitutehakse kohe istungilteatavaks ja
esitatakse allakirjutamiseks isikule, kelle öeldu on protokollitud. Protokollitehakse parandused selleisiku
vastuväidete alusel, kui kohus nendega nõustub. Paranduse õigsustkinnitab oma allkirjaga isik, kelle öelduon
parandatud. Vastuväited, millega kohus ei nõustu, kantakse protokolli võilisatakse protokollile, kuivastuväited
on esitatud kirjalikult.

(3) Protsessiosalistel on õigus nõuda selliste asjaoludeprotokollimist, mida nad oluliseks peavad.

(4) Protsessiosaliste seletused, tunnistajate ütlused ja eksperdi suulinearvamus võidakse halduskohtukorraldusel
stenografeerida, heli- või videosalvestada vastavalt tsiviilkohtumenetlusesätetele.

(5) Protokoll peab vastama tsiviilkohtumenetluses sätestatudnõuetele. Protokollile kirjutab alla
eesistujaja protokolli koostaja. Kohtuistungi protokoll kirjutatakse alla viivituseta pärastistungit. Hilisem
protokolliparandamine ei ole lubatud.

§ 21. Kaebusest või protestist loobumine ja kokkulepe
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(1) Kaebuse või protesti esitajal on õigus kaebusestvõi protestist loobuda kuni asja läbivaatamiselõpetamiseni
kohtuistungil. Halduskohus võtab loobumise vastu, kui see eikahjusta teiste isikute õigusi võivabadusi.

(2) Protsessiosalistel on õigus kuni asja läbivaatamiselõpetamiseni kohtuistungil sõlmida vaidlusetäielikuks
või osaliseks lahendamiseks kokkulepe, kui see ei ole vastuolusseadusega. Kohus võib tehaprotsessiosalistele
ettepaneku sõlmida kokkulepe.

(3) Enne kaebusest või protestist loobumise vastuvõtmist võikokkuleppe kustutamist selgitabhalduskohus
kaebuse või protesti esitajale kaebusest loobumise võiprotsessiosaliste kokkuleppe tagajärgi.

(4) Kaebusest või protestist loobumise või kokkuleppe kinnitabkohus määrusega, millega lõpetab asjamenetluse.
Kohus ei kinnita poolte kokkulepet, mis on vastuolus seadusega.

(5) Kohtu määrus, millega ei võeta kaebusest võiprotestist loobumist vastu või ei kinnitata kokkulepet,peab
olema põhjendatud ja sellele saab esitada erikaebuse.

§ 22. Menetluse peatamine

(1) Halduskohus peatab menetluse:

1) kaebuse esitaja surma korral, kui vaieldav õigussuhevõimaldab õigusjärglust, samutijuriidilise isiku
lõppemise korral õigusjärglusega, kuniõigusjärglase kindlakstegemiseni;

2) kaebuse esitaja teovõimetuks tunnistamise korral, kuniteovõimetule eestkostja määramiseni;

3) asja läbivaatamise võimatuse korral enne teise kohtuasjalahendamist kuni kohtulahendijõustumiseni.

(2) Halduskohus võib menetluse peatada:

1) kaebuse esitaja haigestumise korral kuni kaebuse esitaja tervenemiseni;

2) kaebuse esitaja pikaajalise teenistus-, töö- võiärialase lähetuse korral kuni kaebuse esitajalähetusest
tagasipöördumiseni, kui halduskohus on tunnistanud tema kohtusseilmumise kohustuslikuksning ilma tema
kohalolekuta ei saa asja arutada;

3) halduslepingu poolte taotluse korral, kuni poolte avaldusesmärgitud ajani.

(3) Menetlus peatatakse halduskohtu määrusega. Menetluse peatamisemääruse peale võib esitadaerikaebuse,
välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3nimetatud juhul.

(4) Menetlus uuendatakse protsessiosalise taotlusel või kohtu algatuselpärast seda, kui menetlusepeatamise
aluseks olnud asjaolud on ära langenud. Menetlus uuendatakse halduskohtumäärusega. Menetlusjätkub sealt,
kus see pooleli jäi.

§ 23. Kaebuse või protesti läbi vaatamatajätmine

(1) Halduskohus jätab oma määrusega kaebuse võiprotesti läbi vaatamata, kui ta on tunnistanud kaebusevõi
protesti esitaja kohtusse ilmumise kohustuslikuks ja viimane ei ilmunud sellelevaatamata kohtuistungile
egateatanud kohtule ilmumise võimatusest.

(2) Kui kaebuse või protesti esitaja tõendab, et tal oli kohtusseilmumata jäämiseks mõjuv põhjus, ontal õigus
taotleda menetluse taastamist samas kohtus 15 päeva jooksulmõjuva põhjuse äralangemisest. Kohustaastab
menetluse määrusega.

(3) Kaebuse või protesti läbi vaatamata jätmise ning menetlusetaastamise taotluse rahuldamata jätmisemääruse
peale on õigus esitada erikaebus.

§ 24. Menetluse lõpetamine

(1) Halduskohus lõpetab menetluse, kui:

1) asi ei kuulu halduskohtu pädevusse;

2) kaebuse või protesti esitaja loobub kaebusest või protestistja kohus võtab loobumise vastu;

3) kaevatav või protestitav haldusakt on kehtetuks tunnistatudvõi välja andmata jäetudhaldusakt välja antud
või peatatud haldusakt täidetud või toimingsooritatud, välja arvatud, kui kaebusevõi protesti esitaja taotleb asja
läbivaatamist;
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4) samas asjas on olemas jõustunud kohtulahend võikohtumäärusega on samas asjas kaebusestvõi protestist
loobumine vastu võetud;

5) kaebuse esitaja surma korral, kui vaieldav õigussuhe eivõimalda õigusjärglust või juriidiliseisiku lõppemisel
õigusjärgluseta;

6) kui protsessiosalised sõlmisid kokkuleppe ja kohus kinnitab selle.

(2) Kohus lõpetab menetluse määrusega. Menetluselõpetamise korral ei saa isik uuesti pöördudakohtusse samas
asjas.

(3) Menetluse lõpetamise määruse peale on õigusesitada erikaebus.

(4) Kui menetluse lõpetamisel ilmnevad käesoleva seadustiku§ 11 lõikes 5 tähendatud asjaolud,
määrabasja lahendamiseks pädeva kohtu Riigikohtu tsiviil- ja halduskolleegiumi vahelineerikogu
tsiviilkohtumenetlusessätestatud korras.

§ 25. Kohtulahend

(1) Kohtulahend, millega halduskohus lahendab kaebuse või protestisisuliselt, vormistataksekohtuotsusena.

(2) Kohtulahend, millega halduskohus lõpetab menetluse võitagastab kaebuse või protestiläbivaatamatult või
otsustab muude protsessitoimingute tegemise võitegemata jätmise, vormistatakse määrusena.

(3) Otsuse või määruse tegemisel kohaldataksekäesoleva seadustikuga reguleerimata
küsimustestsiviilkohtumenetluse sätteid. Otsus või määrus vormistataksekirjalikult ning sellele kirjutavad alla
asjaläbivaadanud kohtunikud (kohtunik).

(4) Otsuse tegemisel hindab kohus tõendeid, tuvastab asja lahendamiseksolulised asjaolud, otsustab,millist
seadust või seaduse alusel antud haldusakti tuleb asjas kohaldada ja kas kaebusvõi protest tuleb rahuldada.

(5) Halduskohus jätab kohtuasja lahendamisel kohaldamata iga seadusevõi muu õigustloova akti, kuisee on
vastuolus Eesti Vabariigi põhiseadusega (edaspidi põhiseadus).

(6) Kui kohtuotsusega seadusevastaseks tunnistatud haldusaktiväljaandmise aluseks oli põhiseadusegavastuolus
olev seadus või muu õigustloov akt, mille halduskohus jättiskohaldamata, teeb halduskohus oma otsuseteatavaks
Riigikohtule ja õiguskantslerile, millega käivitubpõhiseaduslikkuse järelevalve menetlus Riigikohtus.

§ 26. Halduskohtu volitused

(1) Kaebuse või protesti sisulisel lahendamisel on halduskohtulõigus:

1) tühistada õigusvastane haldusakt kas täielikultvõi osaliselt ning teha võimaluse korralettekirjutus haldusakti
tagasitäitmise kohta, näidates ära selleläbiviimise viisi;

2) teha ettekirjutus õigusvastaselt peatatud haldusaktitäitmiseks, välja andmata jäetud haldusaktiväljaandmiseks
või sooritamata toimingu sooritamiseks;

3) tunnistada haldusakt või toiming õigusvastaseks, kuikaebuse või protesti esitajal on sellisekonstateeringu
suhtes kaebuses või protestis väljendatud põhjendatud huvi;

4) mõista välja hüvitus õigusvastase haldusaktivõi toiminguga tekitatud kahju eest;

5) tunnistada avalik-õigusliku suhte olemasolu või sellepuudumist;

6) jätta kaebus või protest rahuldamata.

(2) Kui kaebuse esitaja taotleb haldusakti täielikku või osalisttühistamist või toimingu sooritamist ningtaotlus
on seotud teatud rahasumma väljamaksmisega, määrab halduskohuskaebuse rahuldamise korral otsuseskindlaks
väljamaksmisele kuuluva summa suuruse ja mõistab selle kaebuse esitajakasuks välja.

(3) Kohus võib asutusele, ametnikule või muuleavalik-õiguslikke haldusülesandeid täitvale isikule
tehamotiveeritud ettekirjutuse väljamaksmisele kuuluva rahasummakindlaksmääramiseks ja väljamaksmiseks,
kuirahasumma kindlakstegemine kohtu poolt nõuaks suurt ajakulu ja kahjustaks sellegakaebuse esitaja
huvisid.Ettekirjutuses määrab kohus ära summakindlaksmääramise ja väljamaksmise üldtingimused.

§ 27. Juurdepääs riigisaladusele

(1) Kohtunikul on ametikohajärgne õigusjuurdepääsuks riigisaladusele põhiseaduse ja seadustega ningnende
alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesannete täitmiseks.
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(2) Protsessiosalisel on õigus juurdepääsuks riigisaladuselepõhjendatud teadmisvajadusel vastavatasemega
riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu korral või«konfidentsiaalse» või «salajase» tasemegariigisaladusele
kohtu põhistatud määruse alusel, kui see on haldusasjalahendamisel vältimatult vajalik.

(3) Kohtu määruse alusel ei lubata juurdepääsu«konfidentsiaalse» või «salajase» tasemega riigisaladusele,kui
see seab ohtu jälitustegevuse seaduse (RT I 1994, 16, 290; 1995, 15, 173; 1996,49, 955; 1997, 81, 1361;93,
1557; 1998, 47, 698; 50, 753; 51, 756; 61, 981; 98/99, 1575; 101, 1663; 1999, 16,271) § 8 lõike 1punktides 2, 3
ja 4 sätestatud kohustuste täitmise, ja«täiesti salajase» tasemega riigisaladusele.

§ 28.Kohtuotsuse kuulutamine ja kohtuotsuse või-määruse ärakirja saatmine

(1) Halduskohtu otsus kuulutatakse kohtusaalis või tehakse avalikultteatavaks kohtu kantseleis
15 päevajooksul pärast kohtuistungi lõppu. Kohtuistungi lõpetamisel teatab kohusotsuse kuulutamise või
avalikultteatavakstegemise aja ja koha.

(2) Protsessiosalised võivad soovi korral saada kohtuotsuse või-määruse ärakirja kohtu kantseleist pärastselle
kuulutamist või avalikult teatavakstegemist.

(3) Kohtuotsuse või -määruse ärakiri saadetakseviivitamata sellele asutusele või ametnikule või avalik-
õiguslikkehaldusülesandeid täitvale muule isikule, kelle haldusakti või toimingu pealekaebus või protest
oliesitatud, samuti protesti esitajale.

(4) Kui kohtuotsus sisaldab andmeid, mis võivad olla aluseks kohtuistungikinniseks kuulutamisel,
võibprotsessiosaline nõuda ka kohtuotsuse väljavõtet. Väljavõtepeab sisaldama kohtuotsuse sissejuhatust
jaresolutsiooni.

(5) Kohtuotsuse resolutsioon avaldatakse kohtuteadete avaldamiseksettenähtud ajalehes, kui
protsessiosalinekutsuti kohtusse ajalehe kuulutusega, kuid ta ei ilmunud kohtusse ja asi lahendati temaosavõtuta.

4. peatükk

HALDUSTOIMINGUKS LOA ANDMINE

§ 29. Haldustoiminguks loa andmise otsustamine

(1) Seadusega sätestatud juhtudel annab ja pikendab halduskohtunik loahaldustoimingu sooritamiseks
võitunnistab haldustoimingu õigustatuks (edaspidi annab loahaldustoiminguks).

(2) Taotluse või avalduse loa andmiseks esitab selleks volitatud asutus,ametnik või muu isik
(edaspiditaotleja) kirjalikult koos põhjendusega ning seaduses ettenähtudja asja otsustamiseks vajalike tõendite
jaseletustega. Halduskohtunik võib nõuda täiendavate tõenditevõi seletuste esitamist.

(3) Isik, kelle suhtes sooritatavaks toiminguks loa andmist otsustakse,esitab seletuse seaduses sätestatudjuhtudel.

(4) Halduskohtunik vaatab taotluse läbi ja otsustab haldustoiminguks loaandmise ainuisikuliselt ilmaviivituseta
ja kohtuistungit korraldamata, kui seadus ei näe ette teisiti. Kohtuistungitkorraldamata võib loaandmise
erandkorras otsustada väljaspool kohtu tööaega.

(5) Kui haldustoiminguks loa andmine otsustatakse kohtuistungil, võivadistungist osa võtta taotleja ningisik,
kelle suhtes sooritatavaks haldustoiminguks loa andmist otsustatakse, ja nendeesindajad.

(6) Otsuses haldustoiminguks loa andmise kohta märgitakse otsuse tegemiseaeg ja koht, otsuse teinudkohtu
nimetus, halduskohtuniku ja kohtuistungi sekretäri nimi, taotleja, isiku, kellesuhtes sooritatavakstoiminguks
luba anti, nimi, sünniaeg- ja koht, kohtu resolutsioon, otsuse aluseksolevad asjaolud, kohaldatavadõigusnormid
ja muud seadusega sätestatud andmed. Otsuse ärakirisaadetakse taotlejale.

§ 30. Haldustoiminguks antud loa tühistamine ja otsusevaidlustamine

(1) Haldustoiminguks antud loa võib halduskohtunik oma otsusegatühistada seadusega sätestatud juhul.

(2) Haldustoiminguks loa andmise otsusele, loa andmisest keeldumise otsusele jaloa tühistamise otsuselevõib
käesolevas seadustikus sätestatud korras esitadaapellatsioonkaebuse:

1) taotleja;

2) isik, kelle suhtes haldustoiminguks luba anti, kui loa andmineotsustati kohtuistungil või kui ta võisesitada
seletuse vastavalt käesoleva seadustiku § 29 lõikele 3.
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5. peatükk

APELLATSIOONIMENETLUS

§ 31. Apellatsiooni korras edasikaebamine

(1) Poolel ja kolmandal isikul on õigus halduskohtu otsuse pealeapellatsiooni korras edasi
kaevataringkonnakohtusse, kui halduskohus on ebaõigesti kohaldanud materiaalõigusenormi, ebaõigesti
hinnanudtõendeid või oluliselt rikkunud kohtumenetluse normi.

(2) Apellatsioonkaebuse võib esitada ka protsessi kaasamatajäänud kolmas isik, kui halduskohus otsustastema
seadusega kaitstud õiguste ja vabaduste üle.

(3) Poolel ja kolmandal isikul on õigus esitada halduskohtule eraldidokumendina vormistatud määruse
pealeerikaebus, kui see õigus on sätestatud käesolevas seadustikus.

(4) Apellatsioonkaebuse esitamisest tuleb asja otsustanud halduskohtule kirjalikultteatada kümne päevajooksul
kohtuotsuse kuulutamisest või avalikult teatavakstegemisest arvates. Teadet ei olevaja esitada, kui teateesitamise
tähtaja jooksul esitatakse apellatsioonkaebus.

(5) Apellatsioonkaebuse võib esitada üksnes teate esitanud isik.Apellatsioonkaebus tuleb esitada
30 päevajooksul kohtuotsuse kuulutamisest või avalikult teatavakstegemisest arvates otsuse teinudhalduskohtu
kaudu. Kuiteate esitaja tähtaja jooksul apellatsioonkaebust ei esita, loetakse, et ta ei olekohtuotsust vaidlustanud.

(6) Erikaebus esitatakse kümne päeva jooksul määruseavalikult teatavakstegemisest arvates määruse
teinudhalduskohtu kaudu. Kui määrus tehti pooli kohtusse kutsumata, arvestataksekaebuse esitamise tähtaega
määrusekätteandmisest. Erikaebuse käesoleva seadustiku § 11lõigetes 3 ja 4 ja § 12lõikes 3 sätestatud
juhtudel võibesitada vahetult ringkonnakohtule, lisades erikaebuse halduskohtu määruse jahalduskohtu poolt
tagastatuddokumendid.

(7) Erikaebusele ja selle läbivaatamisele kohaldatakseapellatsioonkaebuse ja selle läbivaatamise kohtasätestatud
nõudeid, kui need ei ole vastuolus erikaebuse olemusega.

§ 32. Nõuded apellatsioonkaebusele

(1) Apellatsioonkaebus esitatakse kirjalikult ja selles märgitakse:

1) ringkonnakohtu nimetus;

2) kaebuse esitaja nimi, alaline elu- või asukoht(postiaadress) ning sidevahendi number;

3) teiste protsessiosaliste nimed, aadressid ja seisund protsessis, samutisidevahendite numbrid, kui needon teada;

4) halduskohtu otsus, mille peale kaevatakse ja haldusasja number;

5) kas kaevatakse halduskohtu otsuse peale tervikuna võimõne selle osa peale, samuti, millise osa peale;

6) millist materiaalõiguse normi on halduskohus ebaõigestikohaldanud või millist kohtumenetluse normion
kohus oluliselt rikkunud või milles seisnes tõendite ebaõige hindamine;

7) apellandi selgelt väljendatud taotlus;

8) kaebusele lisatud dokumentide loetelu.

(2) Apellatsioonkaebus koos ärakirjadega esitatakse vastavaltprotsessiosaliste arvule.

(3) Koos apellatsioonkaebusega esitab apellant kohtule tõendiriigilõivu tasumise kohta. Erikaebus onlõivuvaba.

(4) Kui apellatsioonkaebuses esitatakse uusi tõendeid, mida ei olnudesimese astme kohtus esitatud,
võitaotletakse üle kuulata uusi tunnistajaid, tuleb apellatsioonkaebuses näidatapõhjused, miks neid ei saadud
esitadavõi üle kuulata esimese astme halduskohtus.

(5) Apellant peab apellatsioonkaebuses märkima, kas ta soovib või eisoovi kohtuistungist osa võtta.

(6) Apellatsioonkaebusele kirjutab alla selle esitaja. Apellatsioonkaebuse esitajapoolt volitatud isik
lisabkaebusele volikirja või esindaja volitust tõendava muu dokumendi, kui sedaei ole tehtud esimese astme
kohtus.Teistes riikides tõestatud volikiri või esindaja volitust tõendav muudokument peab olema kehtivas
korraslegaliseeritud, kui välislepingust ei tulene teisiti.

(7) Apellatsioonimenetluses kohaldatakse esindusele käesoleva seadustiku§ 14 lõike 5 sätteid.

§ 33. Halduskohtu toimingud apellatsioonkaebuse saamisel
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(1) Pärast apellatsioonkaebuse saamist halduskohus:

1) kontrollib apellatsioonkaebuse vastavust käesoleva seadustiku§-s 32 sätestatud nõuetele;

2) saadab viivitamata protsessiosalistele kirjaliku teate apellatsioonkaebusesaabumisest ühesapellatsioonkaebuse
ärakirjadega;

3) nõuab protsessiosalistelt kirjalikku vastust apellatsioonkaebusele.

(2) Kui apellatsioonkaebus ei vasta käesoleva seadustiku §-s 32sätestatud nõuetele, teatab halduskohussellest
oma määrusega apellandile ja määrab puudustekõrvaldamiseks kuni kümnepäevase tähtaja. Kui apellanton
puudused kõrvaldanud ja apellatsioonkaebus vastab nõuetele, saadabhalduskohus apellatsioonkaebuse
kooskohtutoimikuga viivitamata ringkonnakohtule.

(3) Halduskohus tagastab kaebuse selle esitajale määrusega, kuiapellant ei kõrvalda puudusi määratudtähtajaks.
Halduskohtu määruse peale kaebuse tagastamise kohta võibesitada erikaebuse.

(4) Halduskohus lahendab apellandi taotluse apellatsioonitähtajaennistamise kohta. Halduskohus
ennistabtähtaja, kui ta loeb selle möödalastuks mõjuval põhjusel.Halduskohtu määruse peale
apellatsioonitähtajaennistamise või ennistamata jätmise kohta võib esitada ringkonnakohtuleerikaebuse.

(5) Protsessiosalise vastuses apellatsioonkaebusele märgitakse:

1) ringkonnakohtu nimi;

2) protsessiosalise nimi, postiaadress ja seisund protsessis, samutisidevahendi number;

3) otsus, mille peale esitatud kaebuse kohta vastus antakse, jahaldusasja number;

4) kas peetakse kaebust õigeks või vaieldakse sellele vastu;

5) põhjendatud vastuväited kaebuse nõudmiste japõhjenduste kohta ning asjaolud, millele protsessiosalineoma
vastuväited rajab;

6) kas protsessiosaline soovib kohtuistungist osa võtta.

(6) Vastusele kirjutab alla protsessiosaline või tema esindaja. Kuivastuse esitab esindaja, lisatakse volikirivõi
esindaja volitusi tõendav muu dokument, kui seda ei ole varem esitatud. Vastusesitatakse ringkonnakohtule
kirjalikult vastavalt protsessiosaliste arvule.

§ 34. Ringkonnakohtu pädevus haldusasjades

(1) Ringkonnakohus vaatab käesoleva seadustikuga sätestatud korrasläbi apellatsioonkaebusi halduskohtuotsuste
peale ning erikaebusi halduskohtu määruste peale.

(2) Ringkonnakohus kontrollib apellatsiooni korras esimese astme kohtu lahendiseaduslikkust japõhjendatust
apellatsioonkaebuse ja sellele esitatud vastuväidete piires. Kuiringkonnakohus tuvastab käesolevaseadustiku §-
s 45 sätestatud kohtumenetluse normide rikkumise, ei ole taseotud apellatsioonkaebuse javastuväidete piiridega.

(3) Ringkonnakohus võtab arvesse uusi tõendeid, mida ei olnudesimese astme kohtule esitatud, kui ta loebnende
mitteesitamise põhjendatuks. Ringkonnakohtus ei saa esitada nõudeid, midaesimese astme kohtus eiesitatud.

(4) Ringkonnakohus võib kaasata apellatsioonimenetlusse käesolevaseadustiku § 14 lõikes 3 nimetatudisikuid.

§ 35. Eelmenetlus ringkonnakohtus

(1) Apellatsioonkaebuse saabumisel kontrollib ringkonnakohus selle vastavustkäesoleva seadustiku §-
s 32sätestatud nõuetele. Kui ta leiab, et apellatsioonkaebus on puudulik, võib tanõuda apellandilt kaebuse
täiendamistmääratud tähtajaks.

(2) Kui apellant ei vasta ringkonnakohtu nõudmistele, tagastabringkonnakohus määrusegaapellatsioonkaebuse
läbivaatamatult.

(3) Vajadusel selgitab ringkonnakohus asja ettevalmistamise käigusvälja teiste protsessiosaliste
seisukohadapellatsioonkaebuse kohta ja nende soovi kohtuistungist osa võtta.

(4) Kui ringkonnakohus asja ettevalmistamisel leiab, et esimese astme halduskohtupoolt kontrollitud,
samutiprotsessiosaliste poolt täiendavalt esitatud tõendid ei ole küllaldasedasja õigeks otsustamiseks,
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võib ta teha protsessiosalistele ettepaneku esitadatäiendavaid tõendeid või koguda neid omal algatusel
kooskõlaskäesolevaseadustiku §-dega 16--18.

(5) Ringkonnakohtul on õigus peatada kaevatava õigusaktitäitmine vastavalt käesoleva seadustiku § 12lõikele 5.

§ 36. Asja otsustamine üksnes kaebuse põhjal

(1) Ringkonnakohus võib asja otsustada üksnes kaebusepõhjal ilma protsessiosalisi välja kutsumata, kui
taüksmeelselt leiab, et halduskohus on oluliselt rikkunud kohtumenetluse norme, misvastavalt käesoleva
seadustiku§ 45 lõikele 1 toob igal juhul endaga kaasa kohtuotsusetühistamise. Sel juhul kaevatud otsus või
määrustühistatakse ja asi saadetakse esimese astme kohtusse uueks läbivaatamiseks.

(2) Ilma protsessiosalisi välja kutsumata tehtud ringkonnakohtu otsusevõi määruse ärakiri
saadetakseprotsessiosalistele viie päeva jooksul otsuse või määruseallakirjutamisest.

§ 37. Asja lahendamine kirjalikus menetluses

(1) Ringkonnakohus võib kohtuistungit korraldamata lahendadaapellatsioonkaebuse kirjalikus
menetluses,kui kohus on saatnud apellatsioonkaebuse ärakirja teistele protsessiosalistele ja selgitanudnende
seisukohaapellatsioonkaebuse kohta ning apellant ja teised protsessiosalised on apellatsioonkaebusesvõi
vastusesapellatsioonkaebusele teatanud, et nad ei soovi kohtuistungist osa võtta.

(2) Kui kohus kirjalikus menetluses leiab, et asja tuleb lahendada kohtuistungil,määrab ta kohtuistungi.
Kuiprotsessiosaline on ringkonnakohtule esitanud uue tõendi, mille kohus vastu võtab,võib asja lahendada
kirjalikusmenetluses üksnes siis, kui mõni protsessiosalistest ei taotle uue tõendihindamiseks asja arutamist
kohtuistungil.

(3) Erikaebused võib ringkonnakohus lahendada kirjalikus menetluses,sõltumata protsessiosaliste taotlustest.

(4) Kui apellatsioonkaebus lahendati kirjalikus menetluses, saadetakse otsusevõi määruse
ärakiriprotsessiosalistele viie päeva jooksul otsuse või määruseallakirjutamisest.

§ 38. Apellatsioonkaebusest loobumine

Apellatsioonkaebuse või erikaebuse esitajal on õigus loobuda kaebusestkuni asja läbivaatamise
lõpetamisenikohtuistungil. Kui teised protsessiosalised ei ole kohtuotsuse või-määruse peale kaevanud või teised
kaebuse esitajad on nõusmenetluse lõpetamisega, lõpetab ringkonnakohus määrusegaapellatsioonimenetluse.

§ 39. Apellatsioonimenetluse uuendamine

Kui apellatsioonkaebus tagastati apellandile halduskohtu või ringkonnakohtunõudmistele vastamata
jätmisetõttu (§ 33 lõige 3 ja § 35 lõige 2),uuendab ringkonnakohus apellandi taotlusel apellatsioonimenetluse,
kuiapellandil ei olnud võimalik täita kohtu nõudmisimääratud tähtajaks ja ta ei saanud sellest halduskohtule
võiringkonnakohtule õigeaegselt teatada.

§ 40. Ringkonnakohtu istungi määramine jakohtusse kutsumine

(1) Kui asi on eelmenetluse korras ette valmistatud, määrabringkonnakohus kindlaks asja arutamise aja jakoha
ning teeb selle teatavaks protsessiosalistele.

(2) Apellant ja teised protsessiosalised kutsutakse ringkonnakohtussetsiviilkohtumenetluses sätestatudkorras.

(3) Kui apellant ega tema esindaja kohtuistungile ei ilmu, võibringkonnakohus jätta kaebuse oma määrusegaläbi
vaatamata.

(4) Kui ringkonnakohus pidas teiste protsessiosaliste kohtuistungile ilmumistvajalikuks, kuid nad
jätsidilmumata, võib kohus neid trahvida.

§ 41. Apellatsioonkaebuse ja erikaebuse läbivaatamisetähtaeg

(1) Ringkonnakohus vaatab asja läbi kahe kuu jooksul, arvatesnõuetekohase kaebuse
vastuvõtmisestringkonnakohtus. Asja erilise keerukuse korral võib ringkonnakohtu esimees sedatähtaega
pikendada kuni kolmekuuni.

(2) Ringkonnakohus vaatab erikaebuse läbi 15 päeva jooksul, arvatesnõuetekohase erikaebusevastuvõtmisest
ringkonnakohtus.

§ 42. Ringkonnakohtu istungi kord

(1) Apellatsioonkaebus vaadatakse läbi ringkonnakohtu halduskolleegiumiistungil kollegiaalselt vähemaltkolme
kohtuniku osavõtul.
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(2) Kohtuistungi korraldamisel ringkonnakohtus juhindutakse käesolevaseadustikuga reguleerimataküsimustes
tsiviilkohtumenetluse sätetest.

(3) Tõendite uurimine ringkonnakohtus toimub järgmisesjärjekorras: kõigepealt uuritakse esimese astmekohtus
kontrollitud tõendeid, teiseks apellandi ja teiste protsessiosaliste poolttäiendavalt esitatud tõendeid ningseejärel
ringkonnakohtu algatusel kogutud täiendavaid tõendeid.

(4) Tunnistaja ja eksperdi ülekuulamisel juhindutaksetsiviilkohtumenetluse sätetest.

§ 43. Apellatsioonkaebus tõendite hindamise peale

Kui apellatsioonkaebuses vaidlustatakse kohtuotsuse põhjendatustmotiivil, et halduskohus on andnudtunnistaja
ütlustele, eksperdi arvamusele või protsessiosalise seletuseleväära hinnangu, ei või ringkonnakohuskohtuotsust
muuta, tühistada või ka muutmata jätta, ilma neidtõendeid vahetult kontrollimata ja esitamatamotiive, miks neid
tõendeid tuleb teisiti hinnata.

§ 44. Menetluse peatamine

Ringkonnakohus võib menetluse peatada käesoleva seadustiku§-s 22 sätestatud alustel ja korras.

§ 45. Kohtumenetluse normide rikkumise tagajärjed

(1) Ringkonnakohus tühistab esimese astme kohtu lahendi kaebuse javastuväidete põhjendustest janõudmistest
olenemata ja saadab asja uueks arutamiseks esimese astme kohtusse, kui:

1) asja lahendas kohus (kohtunik), kellel seaduse järgi ei olnudõigust asja lahendada;

2) kohtulahend on tehtud isiku suhtes, keda seaduse nõuete kohaseltkohtusse ei kutsutud;

3) kohtunik ei ole otsusele alla kirjutanud või mõnikohtunikest ei ole otsusele alla kirjutanud või otsuseleon alla
kirjutanud mitte selles märgitud kohtunikud (kohtunik);

4) asjas puudub kohtuistungi protokoll.

(2) Ringkonnakohtul on õigus kaebuse ja vastuväidetepõhjendustest ja taotlusest olenemata
kohtulahendtühistada ja saata asi uueks arutamiseks esimese astme kohtule, kui:

1) kohus otsustas kolmanda isiku õiguste ja kohustuste üle,keda asja arutamisele halduskohtus ei kaasatudja
kelle kaasamine apellatsioonimenetluses ei võimalda asja kiiremini ja õigeminilahendada;

2) kohtumenetluse normide muid olulisi rikkumisi ei ole võimalikapellatsioonimenetluses kõrvaldada.

§ 46. Ringkonnakohtu volitused

(1) Ringkonnakohtul on haldusasja apellatsiooni korras läbivaatamiselõigus:

1) jätta kaebus rahuldamata ja halduskohtu otsus võimäärus muutmata;

2) muuta või tühistada halduskohtu otsus võimäärus ja teha uus otsus asja uueks läbivaatamisekssaatmata;

3) tühistada halduskohtu otsus osaliselt või täiesulatuses ja saata asi esimese astme kohtule
uueksläbivaatamiseks;

4) jätta kaebus läbi vaatamata käesoleva seadustiku§ 40 lõikes 3 nimetatud alustel;

5) tühistada halduskohtu otsus või määrus jalõpetada menetlus käesoleva seadustiku §-s 24 nimetatudalustel.

(2) Kui ringkonnakohus jättis apellatsioonkaebuse läbi vaatamataseetõttu, et apellant ja tema
esindajakohtuistungile ei ilmunud, uuendab kohus menetluse apellandi avalduse alusel, kui
istungiltpuudumiseks olimõjuv põhjus, millest ei saadud kohtule teatada. Avaldus menetluseuuendamiseks tuleb
esitada 15 päeva jooksul,arvates mõjuva põhjuse äralangemisest.

(3) Käesoleva seadustiku § 30 lõikes 2 nimetatudisiku apellatsioonkaebuse läbivaatamisel onringkonnakohtul
kõik käesolevas paragrahvis sätestatud volitused.

§ 47. Ringkonnakohtu lahend

(1) Ringkonnakohtu lahend, millega otsustatakse apellatsioon halduskohtu otsusepeale, vormistatakseotsusega.
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(2) Ringkonnakohtu lahend, millega otsustatakse erikaebus halduskohtumääruse peale, vormistataksemäärusega.

(3) Otsus või määrus tehakse tsiviilkohtumenetlusessätestatud korras, vormistatakse kirjalikult ning
sellelekirjutavad alla kõik asja läbivaatamisest osavõtnud kohtunikud.

(4) Kui ringkonnakohus teeb otsuse asja uueks läbivaatamiseks saatmata,kohaldatakse käesoleva seadustiku§ 26
lõiget 1.

(5) Ringkonnakohtu otsus kuulutatakse kohtusaalis või tehakse avalikultteatavaks kohtu kantseleis 15
päevajooksul pärast kohtuistungi lõppu. Kohtuistungi lõpetamisel teatab kohusotsuse kuulutamise või
avalikultteatavakstegemise aja ja koha.

(6) Ringkonnakohtu otsuse või määruse ärakirjasaamisele või ajalehes avaldamisele kohaldatakse
käesolevaseadustiku § 28 lõiget 2, 4, ja 5, § 36lõiget 2 ja § 37 lõiget 4.

§ 48. Ringkonnakohtu protokoll

Ringkonnakohtus protokollitakse üksnes need seletused ja ütlused, millel onringkonnakohtu arvates tähtsustasja
kassatsiooni korras läbivaatamisel. Protokolli koostamisel juhindutaksekäesoleva seadustiku § 20 sätetest.

6. peatükk

MENETLUS RIIGIKOHTUS

§ 49. Riigikohtu pädevus haldusasjades

Riigikohtu pädevuses on:

1) ringkonnakohtu lahendite peale esitatud kaebuste kassatsiooni korrasläbivaatamine;

2) jõustunud kohtulahendite peale esitatud teistmisavaldusteläbivaatamine;

3) kohtuvigade parandamine;

4) asja lahendamiseks pädeva kohtu määramine kohtuteseaduses (RT 1991, 38, 472; 1993, 1, 2; RT I1993, 24,
429; 65, 922; 1994, 81, 1382; 86/87, 1487; 94, 1609; 1995, 29, 358; 87, 1540; 1996,31, 631;42, 811; 51, 967;
1998, 4, 62) sätestatud korras.

§ 50. Haldusasja läbivaatamine Riigikohtus

(1) Haldusasja vaatab läbi Riigikohtu halduskolleegium kolmeliikmeliseskoosseisus või käesoleva seadustiku§-
s 67 sätestatud juhtudel halduskolleegium kogu koosseisus.

(2) Käesolevas seadustikus sätestatud juhtudel vaatab haldusasjuläbi Riigikohtu erikogu või Riigikohtuüldkogu.

§ 51. Esindaja Riigikohtus

(1) Esindajaks Riigikohtus võib olla vandeadvokaat võivandeadvokaadi vanemabi.

(2) Käesoleva paragrahvi lõiget 1 ei kohaldata asutuse,ametniku või haldusülesandeid täitva muu isiku(§ 14
lõige 2 punkt 2) esindaja suhtes,samuti kohtu poolt kaasatud järelevalvet teostava (§ 14lõige 3punkt 2) või
riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse(§ 14 lõige 3 punkt 3) esindaja suhtes.

7. peatükk

KASSATSIOONIMENETLUS

§ 52. Kassatsiooni korras edasikaebamine

(1) Poolel ja kolmandal isikul on õigus ringkonnakohtu otsuse pealekassatsiooni korras edasi
kaevataRiigikohtusse, kui ringkonnakohus on ebaõigesti kohaldanud materiaalõigusenormi või oluliselt
rikkunud kohtumenetluse normi.

(2) Poolel ja kolmandal isikul on õigus esitada ringkonnakohtu eraldidokumendina vormistatud määrusepeale
erikaebus, kui käesolev seadustik ei sätesta teisiti.

(3) Kassatsioon- või erikaebus esitatakse otsuse võimääruse teinud ringkonnakohtu kaudu.

§ 53. Kassatsioonitähtaeg

(1) Ringkonnakohtu otsuse peale võib pool või kolmas isik edasikaevata 30 päeva jooksul
kohtuotsuseteatavakstegemisest, kui asi lahendati kirjalikus menetluses, siis kohtuotsusekättesaamisest.
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(2) Ringkonnakohtu määruse peale võib edasi kaevata 15päeva jooksul määruse avalikultteatavakstegemisest.
Kirjalikus menetluses tehtud määruse peale 15 päevajooksul selle saamisest.

(3) Ringkonnakohus võib kassatsioon- või erikaebuse esitajataotlusel määrusega tähtaja ennistada, kui taloeb
selle möödalastuks mõjuval põhjusel. Kassatsioon- võierikaebuse tähtaja ennistamata jätmise määrusele
võibesitada Riigikohtule erikaebuse.

§ 54. Kassatsioonkaebus

(1) Kassatsioonkaebus esitatakse kirjalikult ja selles märgitakse:

1) adressaadina Riigikohus;

2) kassatsioonkaebuse esitaja nimi, elukoht (juriidilise isiku asukoht),postiaadress ja seisund protsessis,samuti
sidevahendite numbrid;

3) teiste protsessiosaliste nimed, aadressid ja seisund protsessis, samutisidevahendite numbrid, kui needon teada;

4) ringkonnakohtu otsus, mille peale kaevatakse, ja haldusasja number;

5) kas kaevatakse kogu ringkonnakohtu otsuse peale võimõne selle osa peale, samuti, millise osa peale;

6) millist materiaalõiguse normi on ringkonnakohusebaõigesti kohaldanud või millist kohtumenetlusenormi on
ringkonnakohus oluliselt rikkunud ja milles see rikkumine seisnes;

7) kassatsioonkaebuse esitaja selgelt väljendatud taotlus;

8) kassatsioonkaebusele lisatud dokumentide loetelu.

(2) Kassatsioonkaebuse esitaja peab kaebuses märkima, kas ta soovibkohtuistungist osa võtta.
Kuikassatsioonkaebuse esitaja ei ole kaebuses märkinud, et ta soovib kohtuistungist osavõtta, loetakse, et ta
sedaei soovi.

(3) Kassatsioonkaebusele lisatakse kautsjoni tasumist tõendav dokument.

(4) Kaebusele kirjutab alla kassatsioonkaebuse esitaja või tema esindaja.Kui kaebuse esitab esindaja,lisatakse
volikiri või esindaja volitust tõendav muu dokument, kui seda eiole tehtud apellatsiooni- või esimeseastme
kohtus. Teistes riikides tõestatud volikiri või esindaja volitusttõendav muu dokument peab olema kehtivaskorras
legaliseeritud, kui välislepingust ei tulene teisiti.

(5) Kassatsioonkaebus esitatakse kohtule koos ärakirjadega vastavaltprotsessiosaliste arvule.

§ 55. Erikaebus

(1) Erikaebusele ja selle läbivaatamisele kohaldatakse kassatsioonkaebuse jaselle läbivaatamise kohtasätestatud
nõudeid, kui need ei ole vastuolus erikaebuse olemusega.

(2) Erikaebusele lisatakse ringkonnakohtu määrus ja ringkonnakohtupoolt tagastatud dokumendid jakautsjoni
tasumist tõendav dokument.

(3) Erikaebus esitatakse kohtule koos ärakirjadega vastavalt protsessiosalistearvule.

§ 56. Kassatsioon- ja erikaebuse edastamine

(1) Ringkonnakohus edastab pärast kassatsioonitähtajamöödumist kassatsioonkaebuse viivitamataRiigikohtule
koos esimese astme kohtu ja ringkonnakohtu toimikuga.

(2) Ringkonnakohus edastab erikaebuse viivitamata Riigikohtule kooskohtutoimikutega.

§ 57. Kassatsioon- ja erikaebuse tagastamineläbivaatamatult

(1) Riigikohtu loakogu tagastab kassatsioon- või erikaebuseläbivaatamatult, kui see ei vasta käesolevaseadustiku
§ 54 või § 55 nõuetele.

(2) Riigikohtu loakogu võib kassatsioonkaebuse esitajalemäärata puuduste kõrvaldamiseks tähtaja,
kuiRiigikohtule edastatud kassatsioon- või erikaebus ei vasta käesoleva seadustiku§ 54 või § 55 nõuetele.
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(3) Riigikohtu loakogu tagastab kassatsioon- või erikaebuseläbivaatamatult, kui kassatsioonkaebuse esitajajätab
loakogu nõudmise tähtajaks täitmata ja kaebust ei oleseetõttu võimalik läbi vaadata.

§ 58. Kassatsioonkaebuse saatmine protsessiosalistele

(1) Pärast seaduse nõuetele vastava kassatsioonkaebusevastuvõtmist saadab loakogu kassatsioonkaebuseärakirja
teistele protsessiosalistele.

(2) Ühes kaebuse saatmisega võib loakogu nõudaprotsessiosalistelt loakogu määratud tähtajaks kirjalikkuvastust
kassatsioonkaebusele. Protsessiosalised võivad esitada kirjalikudvastuväited ka omal algatusel.

§ 59. Vastus kassatsioonkaebusele ja kohtuküsimustele

(1) Vastuses kassatsioonkaebusele ja kohtu küsimustele tulebmärkida:

1) adressaadina Riigikohus;

2) protsessiosalise nimi, postiaadress ja seisund protsessis, samutisidevahendi number;

3) otsus, mille peale esitatud kaebuse kohta vastus antakse, jahaldusasja number;

4) kas peetakse kaebust õigeks või vaieldakse sellele vastu;

5) põhjendatud vastuväited kaebuse nõudmiste japõhjenduste kohta ning asjaolud ja seadus,
milleleprotsessiosaline oma vastuväited rajab.

(2) Kui protsessiosaline soovib kohtuistungist osa võtta, peab ta sedavastuses märkima. Kui protsessiosalineei
ole vastuses märkinud, et ta soovib kohtuistungist osa võtta, loetakse, et ta sedaei soovi.

(3) Vastusele kirjutab alla protsessiosaline või tema esindaja. Kui vastuseesitab esindaja, lisatakse volikirivõi
esindaja volitust tõendav muu dokument, kui seda ei ole tehtud apellatsiooni-või esimese astme kohtus.Teistes
riikides tõestatud volikiri või esindaja volitust tõendav muudokument peab olema kehtivas korraslegaliseeritud,
kui välislepingust ei tulene teisiti.

(4) Vastus esitatakse kohtule koos ärakirjadega vastavalt protsessiosalistearvule.

(5) Vajaduse korral võib loakogu nõuda protsessiosalisteltmääratud tähtajaks kirjalikku vastust
kohtuküsimustele.

§ 60. Menetlusloa andmine

(1) Riigikohtu loakogu annab menetlusloa, kui:

1) kaebuses vaidlustatakse materiaalõiguse normi kohaldamiseõigsust või taotletakse kohtulahenditühistamist
kohtumenetluse seaduste sätete olulise rikkumise tõttu, mis ontoonud kaasa või oleks võinudkaasa tuua ebaõige
kohtulahendi;

2) Riigikohtu otsus on oluline seaduse ühetaolise kohaldamiseseisukohalt.

(2) Menetlusluba ei anta, kui loakogu üksmeelselt veendub kaebuseilmses põhjendamatuses.

(3) Loakogu otsustab menetlusloa andmise protsessiosalisi väljakutsumata. Menetlusloa andmineotsustatakse
pärast käesoleva seadustiku § 58 lõikes 2nimetatud dokumentide nõudmist. Kui loakogule on
selgemenetlusloa taotluse põhjendatus või põhjendamatus, võibloakogu anda menetlusloa või jätta
menetlusloaandmata dokumente eelnevalt nõudmata.

(4) Menetlusloa andmise otsustab loakogu kahe kuu jooksul resolutsiooniga.Menetlusloa
mitteandmiselmärgitakse resolutsioonis ära menetlusloa mitteandmise alus.

(5) Kui menetlusluba ei anta, tagastatakse kohtutoimikud vastavatesse kohtutesseja kaebus ühesresolutsiooniga
jääb ringkonnakohtu toimikusse. Resolutsiooni ärakirisaadetakse kõigile protsessiosalistele.

(6) Loakogu võib kassatsioonkaebuse esitaja taotlusel või omalalgatusel kohtuotsuse täitmise peatada.

§ 61. Asja lahendamine kirjalikus menetluses

(1) Riigikohus võib kohtuistungit korraldamata lahendadakassatsioonkaebuse kirjalikus menetluses,
kuikassatsioonkaebuse esitaja või teised protsessiosalised ei ole käesoleva seadustiku§ 54 lõike 2 ja § 59
lõike 2kohaselt avaldanud soovi kohtuistungist osa võtta.

(2) Erikaebuse võib Riigikohus läbi vaadata kirjalikus menetluses,sõltumata protsessiosaliste taotlustest.
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(3) Kirjalikus menetluses tehtud otsuse või määruseärakiri saadetakse protsessiosalistele viie päeva
jooksulotsuse või määruse tegemisest. Otsuse või määrusetegemise päevaks on selle allakirjutamise päev.

§ 62. Riigikohtu istungi määramine

(1) Riigikohtu halduskolleegium vaatab kassatsioonkaebuse kohtuistungilläbi kahe kuu jooksul
menetlusloaandmisest. Asja erilise keerukuse korral võib Riigikohtu esimees sedatähtaega pikendada.

(2) Riigikohtu halduskolleegium teatab protsessiosalistele istungi aja ja koha. Koosteatisega kohtuistungiaja
ja koha kohta saadetakse kassatsioonkaebuse esitajale ärakirjad vastustestkassatsioonkaebusele. Kui
kaebusvaadatakse läbi kirjalikus menetluses, kohtuistungit ei korraldata.

(3) Protsessiosalisele saadetakse kohtukutse, kui Riigikohtu halduskolleegiumpeab tema isiklikku
osavõttukohtuistungist vajalikuks. Kohtukutses näidatakse ära võimalikudõiguslikud tagajärjed, kui
protsessiosalinekohtuistungile ei ilmu.

(4) Protsessiosalise puudumine kohtuistungilt ei takista asja läbivaatamist.

§ 63. Kassatsioonkaebusest loobumine

(1) Kassatsioonkaebuse esitajal on õigus kassatsioonkaebusest loobudakuni asja läbivaatamise
lõpetamisenikohtuistungil. Kaebusest loobumise avaldus esitatakse Riigikohtule kirjalikult.

(2) Kaebusest loobumise avalduse alusel lõpetab kohusmäärusega kassatsioonimenetluse, kui
teisedprotsessiosalised ei ole esitanud kassatsioonkaebust või kui teised kaebuse esitajadesitavad kaebusest
loobumiseavalduse.

§ 64. Asja läbivaatamise ulatus

(1) Riigikohus kontrollib kassatsioonkaebuse alusel, kas ringkonnakohusja esimese astme kohus on
järginudkohtumenetluse seaduse sätteid ja õigesti kohaldanud seadust.

(2) Riigikohtu otsus põhineb alama astme kohtu otsusega tuvastatudfaktilistel asjaoludel. Riigikohus eituvasta
kaebuse aluseks olevaid faktilisi asjaolusid.

(3) Käesoleva seadustiku §-s 45 nimetatud kohtumenetlusenormide rikkumise korral ei ole Riigikohusseotud
kaebuse piiridega ja otsus kuulub igal juhul tühistamisele. Kui esimeseastme kohus rikkus käesolevaseadustiku
§ 45 lõike 1 sätteid ja ringkonnakohus ei ole otsusttühistanud ega asja uueks läbivaatamiseks saatnud,tühistab
Riigikohus alama astme kohtute otsused ja saadab asjaläbivaatamiseks esimese astme kohtule.

§ 65. Asja läbivaatamine Riigikohtu halduskolleegiumiistungil

(1) Asja läbivaatamine kohtuistungil algab kohtuniku ettekandega asjakohta.

(2) Asja ettekandev kohtunik esitab vajalikus ulatuses ringkonnakohtu otsuse,kassatsioonkaebuse jakaebusele
esitatud vastuväidete sisu.

(3) Pärast ettekannet kõneleb kassatsioonkaebuse esitaja,seejärel vastustaja ja tema järel teisedprotsessiosalised.
Kohus võib kohtukõne kestust piirata, tagadeskõigile protsessiosalistele võrdse kõneaja jateatades sellest
kohtuistungi alguses.

(4) Kohus võib protsessiosalisi küsitleda. Poolte vaidlusi Riigikohtuistungil ei toimu.

§ 66. Riigikohtu lahendi tegemine

(1) Pärast protsessiosaliste ärakuulamist asub Riigikohus lahendittegema.

(2) Istungi lõppedes teatab kohus, millal ja kuidas kohtulahend teatavakstehakse. Kohtulahend tehakseavalikult
teatavaks hiljemalt 30 päeva jooksul kohtuistungi lõppemisest.Kohtulahendi ärakiri antakseprotsessiosalistele
halduskolleegiumi kantseleis või soovi korral saadetakse postiga viiepäeva jooksul lahenditegemisest. Lahendi
tegemise päevaks on selle allakirjutamise päev.

§ 67. Asja halduskolleegiumi kogu koosseisuleläbivaatamiseks andmine

(1) Riigikohtu halduskolleegiumi liikme põhjendatud ettepanekulvõib anda asja
läbivaatamisekshalduskolleegiumi kogu koosseisule.
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(2) Asi tuleb anda läbivaatamiseks Riigikohtu halduskolleegiumi kogukoosseisule, kui asja läbivaatava
kohtukoosseisu enamus tahab muuta halduskolleegiumi senist seisukohta seaduse kohaldamisel.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhultehakse määrus asja halduskolleegiumi kogu
koosseisuleläbivaatamiseks andmise kohta, mille ärakiri saadetakse protsessiosalistele.Protsessiosalistele
teatatakse uuekohtuistungi toimumise aeg ja koht.

§ 68. Asja üleandmine erikogule

(1) Kui halduskolleegiumi kogu koosseisu enamus ei nõustu asjaarutamisel Riigikohtu mõne teisekolleegiumi
varasema seisukohaga seaduse kohaldamisel, annab halduskolleegiummäärusega asjaläbivaatamiseks
kahe erineval seisukohal oleva kolleegiumi vahelisele erikogule.Erikogusse valib kumbkikolleegium kaks
riigikohtunikku.

(2) Kui halduskolleegiumi kogu koosseisu enamus ei nõustu asjaarutamisel Riigikohtu tsiviil-
jakriminaalkolleegiumi vahelise erikogu varasema seisukohaga seaduse kohaldamisel, annabhalduskolleegium
asjamäärusega läbivaatamiseks kolme kolleegiumi vahelisele erikogule.Erikogusse valib iga kolleegium
kaksriigikohtunikku.

(3) Erikogu istungil on eesistujaks Riigikohtu esimees. Asja ettekandjaon halduskolleegiumi esimehemääratud
halduskolleegiumi liige.

(4) Erikogu istungi aeg ja koht tehakse teatavaks kassatsioonkaebuse esitajale jateistele protsessiosalistele.

§ 69. Erikogu otsus

(1) Erikogu lahendab asja häälteenamusega ja otsusele kirjutavad allaerikogu koosseisu
kuulunudriigikohtunikud.

(2) Erikogu otsus seaduse kohaldamisel on kohustuslik kõigilekohtukolleegiumidele, kuni erikogu võiRiigikohtu
üldkogu ei ole teinud teistsugust otsust.

§ 70. Asja üleandmine üldkogule

(1) Haldusasi antakse halduskolleegiumi määrusega lahendadaRiigikohtu üldkogule, kui:

1) halduskolleegiumi kogu koosseisu enamus asub seisukohale, miserineb Riigikohtu üldkogu
viimasestseisukohast seaduse kohaldamisel;

2) asja lahendamine üldkogus on halduskolleegiumi kogu koosseisuenamuse arvates tähtis seaduseühetaolise
kohaldamise seisukohalt.

(2) Asja üldkogule üleandmine, samuti üldkogu istungi aegtehakse teatavaks kassatsioonkaebuse esitajaleja
teistele protsessiosalistele.

§ 71. Üldkogu otsuse kohustuslikkus

Üldkogu otsus seaduse tõlgendamisel ja kohaldamisel on kohustuslikRiigikohtu kolleegiumidele jaerikogudele,
kuni üldkogu ei ole teinud teistsugust otsust.

§ 72. Riigikohtu volitused kassatsioonimenetluses

(1) Riigikohtul on haldusasja kassatsiooni korras läbivaatamiselõigus:

1) jätta kassatsioonkaebus rahuldamata ja ringkonnakohtu otsusvõi määrus muutmata;

2) tühistada ringkonnakohtu otsus täies ulatuses võiosaliselt ja saata asi tühistatud osas uueksläbivaatamiseks
samale või teisele ringkonnakohtule;

3) tühistada ringkonnakohtu otsus või määrus jajätta kaebus või protest läbi vaatamata või lõpetada
asjamenetlus;

4) muuta ringkonnakohtu otsust või määrust võiteha uus otsus või määrus asja uueks arutamisekssaatmata, kui
asjas ei ole vaja täiendavaid tõendeid koguda või neileapellatsioonis antud hinnangut muuta;

5) tühistada ringkonnakohtu ja esimese astme kohtu otsus ja saata asiuueks läbivaatamiseks esimese
astmekohtule;

6) tühistada ringkonnakohtu otsus või määrus jajätta jõusse esimese astme kohtu otsus või määrus.

(2) Kassatsiooni korras kohtuotsuse tühistamise aluseks onmateriaalõiguse normi ebaõige kohaldamine
võikohtumenetluse normi oluline rikkumine.
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§ 73. Riigikohtu lahend

(1) Riigikohtu lahend tehakse põhistatud otsuse, määrusevõi resolutsioonina.

(2) Riigikohtu lahend jõustub avalikult teatavakstegemise päevast jaselle peale ei saa edasi kaevata.

(3) Riigikohtu lahendid haldusasjades, välja arvatud resolutsioonid,avaldatakse Riigi Teatajas.

§ 74. Riigikohtu seisukohtade kohustuslikkus

Riigikohtu lahendi seisukohad seaduse tõlgendamisel ja kohaldamisel on asjauuesti läbivaatavale
kohtulekohustuslikud.

8. peatükk

TEISTMINE

§ 75. Teistmise alused

(1) Jõustunud kohtuotsuseid ja -määrusi võibprotsessiosalise avalduse alusel uute asjaolude ilmsikstulekuluuesti
läbi vaadata (teistmine).

(2) Teistmise alused on:

1) olulised asjaolud, mis kohtulahendi tegemise ajal olid olemas, kuid eiolnud ega võinud olla avaldajaleteada;

2) jõustunud kohtuotsus kriminaalasjas, millega on kindlaks tehtudtunnistaja teadvalt vale ütlus,
eksperditeadvalt vale arvamus, teadvalt vale tõlge, samuti dokumentide võiasitõendite võltsitus;

3) jõustunud kohtuotsus kriminaalasjas, millega on kindlaks tehtud,et asja läbivaatamisel on pool või
teineprotsessiosaline või nende esindaja või kohtunik toime pannud kuriteo;

4) kohtulahendi tühistamine, mis oli aluseks sellele kohtulahendile,mille teistmist nõutakse.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud asjaolud ei oleteistmise aluseks, kui need ei mõjutanudkohtulahendi
tegemist protsessiosalise kasuks või kahjuks.

§ 76. Teistmisavalduse esitamine

(1) Teistmisavaldus esitatakse Riigikohtule.

(2) Teistmisavalduse esitamisel tuleb tasuda käesoleva seadustiku§ 90 lõikes 1 nimetatud kautsjon.

(3) Teistmisavalduse esitamise tähtaeg on kolm kuud päevast, millalteistmisavalduse esitaja sai või piditeada
saama uutest asjaoludest.

(4) Teistmisavalduse võib tagastada läbivaatamatult, kuikohtulahendi tegemisest, mille teistmist taotletakse,on
möödunud üle kümne aasta.

§ 77. Teistmisavaldus

(1) Teistmisavaldus esitatakse kirjalikult ja selles märgitakse:

1) adressaadina Riigikohus;

2) avalduse esitaja ja protsessiosaliste nimed ning aadressid, samutinende sidevahendite numbrid;

3) kohtulahend, mille teistmist taotletakse, samuti haldusasja number;

4) avalduse põhjendus ja teistmise õiguslik alus;

5) avaldusele lisatud dokumentide loetelu.

(2) Avaldusele lisatakse tõestatud ärakiri kohtulahendist, milleteistmist nõutakse, ja teised
teistmisavaldusealuseks olevad dokumendid või nende tõestatud ärakirjad ning kautsjonitasumist tõendav
dokument.
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(3) Avaldusele kirjutab alla avaldaja või tema esindaja. Kui avalduse teebesindaja, lisatakse volikiri võiesindaja
volitusi tõendav muu dokument. Teistes riikides tõestatud volikirivõi esindaja volitust tõendav muudokument
peab olema kehtivas korras legaliseeritud.

(4) Teistmisavaldus koos ärakirjadega esitatakse vastavalt protsessiosalistearvule.

§ 78. Teistmisavalduse läbivaatamiseettevalmistamine

(1) Pärast teistmisavalduse saamist Riigikohtu loakogu kontrollib sellevastavust käesoleva seadustiku§-le 77.

(2) Loakogu tagastab teistmise avalduse läbi vaatamata, kui avaldus onesitatud oluliste puudustega võikautsjon
on tasumata.

(3) Loakogu võib teistmisavalduse esitajale anda puudustekõrvaldamiseks tähtaja. Kui teistmisavalduseesitaja ei
kõrvalda puudusi määratud tähtajaks, tagastab loakoguteistmisavalduse seda läbi vaatamata.

(4) Teistmisavalduse lahendamiseks nõuab loakogu alama astme kohtulthaldusasja toimikuid.

(5) Vastuvõetud teistmisavalduse ärakirja saadab loakoguprotsessiosalistele ja nõuab määratud
tähtpäevakskirjalikku vastust.

(6) Vastusele kirjutab alla vastaja või tema esindaja. Kui vastuselekirjutab alla esindaja, lisatakse volikirivõi
esindaja volitusi tõendav muu dokument. Teistes riikides väljaantudvolikiri või esindaja volitusi tõendav
muudokument peab olema kehtivas korras legaliseeritud, kui välislepingust ei tulene teisiti.

§ 79. Menetlusloa andmine

Loakogu annab teistmiseks menetlusloa käesoleva seadustiku § 75lõikes 2 sätestatud alustel ja § 60lõigetes 3--6
sätestatud korras.

§ 80. Teistmisavalduse lahendamine

(1) Menetlusloa saanud teistmisavalduse vaatab Riigikohtu halduskolleegiumläbi kahe kuu jooksulmenetlusloa
andmisest. Protsessiosalistele teatatakse teistmisavalduse läbivaatamiseaeg ja koht, kuid nendepuudumine ei
takista asja läbivaatamist. Vajaduse korral peatab halduskolleegiummäärusega kohtuotsusetäitmise.

(2) Kui Riigikohus leiab, et teistmisavaldus on põhjendatud, tühistabta kohtulahendi ja saadab asja
uueksläbivaatamiseks sellesse alama astme kohtusse, kus see kohtulahend oli tehtud. Kuiasjaolud on selged,
muudabRiigikohus alama astme kohtu lahendi või tühistab selle ja teeb uue otsusevõi määruse.

(3) Protsessiosalistele antakse kohtulahendi ärakiri kättehalduskolleegiumi kantseleis või saadetakse postiteel
viie päeva jooksul lahendi tegemisest.

(4) Teistmisavalduse esitajal on õigus teistmisavaldusest loobuda kuni asjaläbivaatamise
lõppemisenikohtuistungil. Teistmisavaldusest loobumise korral lõpetab kohus määrusegamenetluse.

(5) Teistmisavalduse rahuldamata jätmise või teistmisavaldusestloobumise korral võivad teisedprotsessiosalised
nõuda, et teistmisavalduse esitaja hüvitaks nende poolt kantudkohtukulud.

9. peatükk

KOHTUVIGADE PARANDAMINE

§ 81. Kohtuvigade parandamise avalduse esitamise alused

(1) Jõustunud kohtuotsuses või -määruses kohtuveaparandamist võib nõuda:

1) isik, keda seaduse nõuete kohaselt kohtusse ei kutsutud, kuidkelle suhtes tehti kohtuotsus;

2) isik, kelle õiguste ja kohustuste üle kohus otsustas, kuidkeda asja ei kaasatud.

§ 82. Menetlusnormide kohaldamine

(1) Kohtuvea parandamiseks tuleb tasuda käesoleva seadustiku§-s 90 lõikes 1 sätestatud kautsjon.

(2) Kohtuvigade parandamise menetluses kohaldatakse kassatsioonimenetlusenorme, arvestades
kohtuvigadeparandamise menetluse erisusi.

10. peatükk

KOHTUKULUD
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§ 83. Kohtukulude liigid

Kohtukulud on:

1) riigilõiv;

2) asja läbivaatamise kulud;

3) kautsjon.

§ 84. Riigilõivu tasumine ja tagastamine

(1) Kaebuse esitamisel halduskohtusse, samuti apellatsioonkaebuse esitamiseltasutakse riigilõiv
vastavaltseadusele.

(2) Riigilõivu tasunud isiku nõudel tagastatakse rohkem tasutudriigilõiv.

(3) Kaebuselt või apellatsioonkaebuselt tasutud riigilõivtagastatakse, kui kaebus jäetakse läbi vaatamata,kuna:

1) kaebus ei kuulu lahendamisele halduskohtus (§ 11lõige 4);

2) apellatsioonkaebuse esitamise tähtaeg on mõjuvapõhjuseta mööda lastud (§ 32 lõige 4).

(4) Riigilõiv tagastatakse asja menetluse lõpetamisel, kui:

1) kaebuse esitamise tähtaeg on mõjuva põhjusetamööda lastud (§ 12 lõige 3);

2) asi ei kuulu halduskohtu pädevusse (§ 24lõige 1 punkt 1);

3) kaevatav haldusakt on kehtetuks tunnistatud, välja andmatajäetud haldusakt on välja antud, peatatudhaldusakt
on täidetud toiming sooritatud (§ 24 lõige 1punkt 3);

4) Riigikohtu erikogu leiab vastavalt kohtute seaduse§ 281lõikele 7, et isikul puudub antud asjas õiguskohtusse
pöörduda.

(5) Käesoleva seadustiku § 11 lõikes 5 ja§ 24 lõikes 4 tähendatud juhul riigilõivu ei tagastata.

(6) Riigilõiv tagastatakse kohtumääruse alusel.

§ 85. Asja läbivaatamise kulud

Asja läbivaatamise kulud on:

1) eksperdi-, tõlgi- ja tunnistajatasu;

2) dokumentaalse tõendi saamise, asitõendi vaatluse japaikvaatluse tegemise kulud;

3) õigusabikulud;

4) postikulud ja kutsete kättetoimetamise kulud;

5) ajalehes kutse või teate avaldamise kulud;

6) protsessiosalise töölt puudumise tõttu saamatajäänud palk, sõidukulud, korteri- ja päevaraha.

§ 86. Eksperdi-, tõlgi- ja tunnistajatasu

(1) Eksperdil ja tõlgil on õigus saada tasu kohtu ülesandeltehtud töö eest. Tõlgitasu ei maksta, kui isiktöötab
samas kohtus tõlgina.

(2) Tunnistajal on õigus saada kohtuistungil viibimise aja eest keskmisttöötasu. Kui tunnistaja ei esitatõendit
oma keskmise töötasu kohta, makstakse talle hüvitist kuupalgaalammäärast lähtudes.

(3) Kui ekspert, tõlk või tunnistaja viibib kohtuistungilväljaspool oma elukohta, hüvitatakse talle sõidu-,korteri-
ja päevaraha Vabariigi Valitsuse kehtestatud suuruses.

§ 87. Õigusabikulud
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(1) Õigusabikulud on asjast esindajana osa võtnud advokaadivõi teise õigusabi osutanud isiku kulud.

(2) Kohus võib asjast esindajana osa võtnud advokaadi võiteise õigusabi osutanud isiku kulusid vähendada,kui
need on põhjendamatult suured.

§ 88. Asja läbivaatamise kulude ettetasumine

(1) Tunnistaja- ja eksperditasu, samuti paikvaatluse tegemise kulud tasub ette seeprotsessiosaline, kes
esitastaotluse, millega kulud kaasnevad. Kui taotluse on esitanud mõlemad pooled võikui tunnistajad ja
eksperdidkutsutakse välja või paikvaatlus tehakse kohtu algatusel, tasuvad pooledkulud ette võrdselt.

(2) Ajalehes kutse avaldamise kulud tasub ette kaebuse või avalduse esitaja.

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatudkulude katteks makstakse raha esimese astme
võiringkonnakohtu arvele.

§ 89. Tunnistajale, eksperdile ja tõlgile rahaväljamaksmine

(1) Tunnistajale, eksperdile ja tõlgile maksab pärast nende kohustustetäitmist tasu välja kohus, sõltumatasellest,
kas protsessiosalised on kulud ette tasunud või kas need on sisse nõutud.

(2) Tunnistajale, eksperdile ja tõlgile raha väljamaksmise korrakehtestab Vabariigi Valitsus.

§ 90. Kautsjoni tasumine ja tagastamine

(1) Kassatsioonkaebuse või erikaebuse või teistmis- võikohtuvea parandamise avalduse esitamisel
tasutaksekautsjon Riigikohtu arvele pooles suuruses kuupalga alammäärast.

(2) Kaebuse või avalduse osalise või täieliku rahuldamisekorral tagastatakse kautsjon Riigikohtu otsuse
võimääruse alusel. Kaebuse või avalduse rahuldamata jätmise korralarvatakse kautsjon riigituludesse.
Riigituludessearvatakse kautsjon ka siis, kui kassatsioonkaebus või erikaebus või teistmis-või kohtuvea
parandamise avaldusei saanud menetlusluba.

(3) Kautsjoni tasunud isiku nõudel tagastatakse rohkem tasutud kautsjon.

§ 91. Riigilõivu ja kautsjoni tasumisest vabastamine

(1) Isiku taotlusel võib kohus määrusega vabastada isikutäielikult või osaliselt riigilõivu
tasumisestriigituludesse, kui kohus leiab, et isik on maksujõuetu. Äriühingu jamittetulundusühingu
maksujõuetust tõendabpankrotiotsus või kohtumäärus, millega pankrotimenetlus onlõpetatud raugemise
tõttu, kui võlgnikul ei jätkuvara pankrotikulude katteks. Riigilõivu tasumisest vabastamine esimese astme
kohtus eivabasta riigilõivutasumisest esimese astme kohtulahendile esitatud apellatsioonkaebuselt. Taotlus
riigilõivutasumisestvabastamiseks apellatsioonkaebuselt esitatakse halduskohtule koos apellatsioonkaebusega.

(2) Taotlus kautsjoni tasumisest vabastamiseks esitatakseringkonnakohtule koos kassatsioonkaebusega.

(3) Kohtumäärusele, millega kohus ei vabastanud isikutriigilõivu või kautsjoni tasumisest, saab
esitadaerikaebuse.

(4) Seadusega sätestatud juhtudel ei pea isik riigilõivu tasuma.

§ 92. Kohtukulude kandmine

(1) Pool, kelle kahjuks kohtuotsus tehti, kannab kohtukulud.

(2) Kolmas isik kannab kohtukuludena ekspertiisi või paikvaatluseteostamise või tunnistaja kutsumisegaseotud
kulud, kui ta on kohtult taotlenud nimetatud protsessitoimingute teostamist.

§ 93. Kohtukulude jagamine

(1) Poolele, kelle kasuks kohtulahend tehti, mõistetakse välja temapoolt kantud kohtukulud.

(2) Kaebuse esitaja kasuks mõistetakse välja tema poolt kantudkohtukulud, kui kohus lõpetab
menetlusekäesoleva seadustiku § 24 lõike 1punktis 3 sätestatud alusel.

(3) Kaebuse osalise rahuldamise korral, samuti halduslepingust tuleneva vaidluselahendamisel
jagataksekohtukulud proportsionaalselt kaebuse rahuldamisega.

(4) Kaebuse esitaja, kes loobub kaebusest, kannab kohtukulud. Kuiprotsessiosalised ei ole kokkulepetsõlmides
kohtukulude jagamises kokku leppinud, jäävad kohtukuludprotsessiosaliste kanda.
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(5) Kui protsessiosaline kuritarvitab oma protsessuaalseid õigusi,jättes mõjuva põhjuseta
kohtuistungileilmumata või muul viisil venitab pahatahtlikult protsessi, võib kohusmõista temalt välja osa
teisteprotsessiosaliste poolt kantud kohtukuludest.

(6) Kui kõrgema astme kohus muudab alamalseisva kohtu lahendivõi teeb lahendi asja uueks
arutamisekssaatmata, muudab ta kohtukulude jaotust, lähtudes käesoleva paragrahvilõigetest 1, 2 ja 3.

(7) Kohtukulude väljamõistmiseks esitatakse kohtule ennekohtuvaidlusi kohtukulude nimekiri
jakuludokumendid. Nende esitamata jätmisel kohtukulusid välja ei mõisteta.

§ 94. Tasuta õigusabi andmine

Kohtul on õigus vabastada maksujõuetu füüsiline isiktäielikult või osaliselt õigusabi eest tasumisest ja
kandaõigusabikulud riigi arvele seadusega sätestatud alustel ja korras.

§ 95. Riigilõivu ja õigusabikuludehüvitamine

(1) Kui kaebuse esitaja oli riigilõivu tasumisest vabastatud, mõistabkohus kaebuse rahuldamise korral
teiseltpoolelt tasumisele kuulunud riigilõivu riigituludesse.

(2) Kui kaebuse esitaja oli õigusabi eest tasumisest vabastatud,mõistab kohus kaebuse rahuldamise
korralvastavalt asutuselt, ametnikult või avalik-õiguslikke haldusülesandeidtäitvalt muult isikult tasumisele
kuulunudõigusabikulud riigituludesse.

11. peatükk

KOHTULAHENDI JÕUSTUMINE JA TÄITMINE

§ 96. Kohtulahendi jõustumine

(1) Esimese astme kohtu lahend jõustub pärast apellatsioon-või erikaebuse esitamise tähtaja möödumist.

(2) Kui apellant loobub kaebusest või kui ringkonnakohus jätabapellatsioonkaebuse läbi vaatamata
käesolevaseadustiku § 35 lõikes 2 nimetatud alusel, jõustubesimese astme kohtu lahend päevast, millal
ringkonnakohuslõpetas määrusega apellatsioonimenetluse kaebusest loobumise tõttuvõi jättis kaebuse läbi
vaatamata.

(3) Apellatsioonitähtaja ennistamise või apellatsioonimenetluseuuendamise korral loetakse, et esimese
astmekohtu lahend ei ole jõustunud.

(4) Ringkonnakohtu otsus või määrus jõustub otsusevõi määruse kuulutamise või avalikultteatavakstegemise
päevast.

(5) Kui ringkonnakohtu otsuse või määrusega jäetiesimese astme kohtu otsus või määrus muutmata,
jõustubesimese astme kohtu otsus või määrus ringkonnakohtu otsuse võimääruse jõustumise päevast.

(6) Riigikohtu otsus või määrus jõustub otsusevõi määruse avalikult teatavakstegemise päevast.

(7) Pärast esimese astme kohtu otsuse või määrusejõustumist teeb lahendi teinud esimese astme kohusotsusele
või määrusele märke jõustumise kohta.

§ 97. Kohtulahendi jõustumise tagajärjed

(1) Jõustunud kohtulahend on täitmiseks kohustuslikprotsessiosalistele ja nende õigusjärglastele.

(2) Asjaolusid, mis ühes haldusasjas on tuvastatud jõustunudkohtuotsusega, ei või vaidlustada teiseshaldusasjas,
millest võtavad osa samad protsessiosalised.

(3) Pärast otsuse või määruse jõustumist eivõi protsessiosalised ega nende õigusjärglased esitada kohtussesama
nõuet samal alusel.

§ 98. Kohtulahendi täitmine

(1) Kohtulahend täidetakse pärast jõustumist. Kohusvõib kohtuotsuse täitmiseks määrata tähtaja, mis
hakkabkulgema kohtuotsuse jõustumisel. Kohtuotsus täidetakse viivitamata seadusessätestatud juhtudel või kui
kohusise on seaduses sätestatud juhtudel otsuse pööranud viivitamatatäitmisele.
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(2) Kohus peatab määrusega lahendi täitmise, kui ta ennistabapellatsioonitähtaja. Kohus ei saa
peatadakohtuotsuse täitmist, kui kohtuotsus kuulub viivitamata täitmisele.

(3) Kohtuotsuse ettekirjutuse täitmata jätmise eestmäärab kohus süüdiolevale protsessiosalisele rahatrahvikuni
10 000 krooni.

(4) Riigikohtu või ringkonnakohtu otsuse täitmata jätmise eestmäärab rahatrahvi esimese astme kohus.

§ 99. Kohtulahendi viivitamata täitmine

(1) Viivitamata täidetakse otsus:

1) palga väljamõistmises, kuid mitte rohkem kui kahe kuueest;

2) ametniku teenistusse ennistamises;

3) muudel seadusega sätestatud juhtudel.

(2) Protsessiosalise taotluse alusel võib kohus pöörataviivitamata täitmisele:

1) avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10,155; 16, 271 ja 276) §-st 56tulenevas nõudes
tehtud otsuse;

2) otsuse, mille täitmisega viivitamine võib tekitada olulistkahju isikule, kelle kasuks kohtuotsus tehti.

(3) Kui viivitamata täitmist ei lahendatud kohtuotsuses, vaadatakseprotsessiosalise taotlus otsuse
viivitamatatäitmiseks läbi kohtuistungil ja lahendatakse kohtumäärusega.Protsessiosalistele teatatakse
kohtuistungi aeg jakoht, kuid nende puudumine ei takista asja läbivaatamist.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatudkohtumääruse peale võib esitada erikaebuse.

12. peatükk

VASTUTUS KOHTU KORRALDUSE TÄITMATA JÄTMISEEEST

§ 100. Protsessiosalise, tunnistaja ja kohtusaalis viibijavastutus

(1) Halduskohus võib määrata rahatrahvi protsessiosalisele,tunnistajale või kohtusaalis viibijale:

1) protsessiõiguste kuritarvitamise või kohtu eksitusseviimise või protsessi pahatahtliku venitamise,sealhulgas
mõjuva põhjuseta kohtusse ilmumata jätmise eest, kui see tingisasja arutamise edasilükkamise;

2) käesoleva seadustiku § 12 lõikes 6 ja§ 33 lõike 1 punktis 3 sätestatud kohustuse jamuude kohtunõudmiste
täitmata jätmise eest;

3) tunnistaja mõjuva põhjuseta kohtukutse peale ilmumatajätmise eest;

4) kohtuistungi ajal eesistuja korraldusele mitteallumise võikohtuistungi segamise või kohtu või
kohtunikusuhtes ilmse lugupidamatuse avaldamise eest.

(2) Halduskohus määrab trahvi käesoleva paragrahvilõikes 1 sätestatud juhtudel kindlas summas. Kohtupoolt
määratav trahv ei või olla väiksem kuiüks neljandik Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärastega
suurem kui kuue kuupalga alammäär.

(3) Kui trahvimäärusele vaatamata jäi kohtu nõudminetrahvitu süül täitmata, võib samale isikule määratakuni
12 kuupalga alammäära suuruse uue trahvi. Kui trahvitu ka siis kohtunõudmist ei täida, võib kohus kuni12
kuupalga alammäära suuruses uuesti trahvi määrata.

(4) Enne trahvi määramist teeb kohus isikule trahvihoiatuse.

(5) Trahvi suurust määrates arvestab kohus isiku varalist seisundit jamuid asjaolusid.

(6) Trahvitule või tema esindajale saadetakse viivitamatatrahvimääruse ärakiri, kui kumbki neist ei
viibinudtrahvi määramise juures.

(7) Trahvist vabastamine või trahvisumma vähendamine toimubtsiviilkohtumenetluses sätestatud alustel
jakorras.

13. peatükk

RAKENDUSSÄTTED
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§ 101. Seadustiku kohaldamine

(1) Käesoleva seadustiku jõustumisel halduskohtu menetluses olevasasjas kohaldatakse käesoleva
seadustikusätteid nende menetlustoimingute suhtes, mida sooritatakse pärast seadustikujõustumist.

(2) Käesoleva seadustiku jõustumisel halduskohtu menetluses olevasasjas ei kohaldata käesoleva seadustiku§ 26
lõiget 1, välja arvatud, kui kaebuse esitaja sedataotleb.

(3) Kohtuvea parandamise kohta sätestatut(9. peatükk) kohaldatakse ka enne käesoleva seadustikujõustumist
jõustunud kohtulahenditele.

§ 102. Halduskohus ja halduskohtu koosseis

(1) Kuni 2001. aasta 1. jaanuarini on halduskohtuks lisakskäesoleva seadustiku §-s 2 sätestatule ka maa-ja
linnakohtute juures tegutsevad halduskohtunikud.

(2) Kuni 2001. aasta 1. jaanuarini ei kohaldata käesolevaseadustiku § 19 lõiget 3.

§ 103. Esindus Riigikohtus

Isik, kes on käesoleva seadustiku jõustumisel halduskohtu menetlusesolevas asjas protsessiosalise esindaja,võib
samas asjas olla esindaja Riigikohtus ka pärast seadustikujõustumist.

§ 104. Haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmine

Haldusõiguserikkumiste seadustiku (RT 1992, 29, 396;RT I 1997, 66--68, 1109; 73, 1201; 81, 1361 ja1362; 86,
1459 ja 1461; 87, 1466 ja 1467; 93, 1561, 1563--1565; 1998, 2, 42; 17, 265; 23, 321;30, 410; 34,484; 36/37, 552
ja 553; 38, 562; 51, 756 ja 759; 52/53, 771; 60, 951 ja 952; 64/65, 1004;86/87, 1409; 98/99,1574; 103, 1695;
108/109, 1783; 1999, 4, 53; 10, 149 ja 156; 16, 267, 271, 272 ja 276; 23,350) § 3511lõikes 1 asendatakse sõna
«advokaat» sõnadega«õigusabi osutav isik» ning jäetakse välja sõna«advokaadi».

§ 105. Jälitustegevuse seaduse muutmine

Jälitustegevuse seaduse (RT I 1994, 16, 290; 1995, 15, 173; 1996, 49, 955;1997, 81, 1361; 93, 1557;1998, 47,
698; 50, 753; 51, 756; 61, 981; 98/99, 1575; 101, 1663; 1999, 16,271) § 13 täiendatakse lõikega 5järgmises
sõnastuses:

«(5) Jälituse erandtoimingu teostamiseks loa andmine, pikendamine jatühistamine ning jälituseerandtoimingu
õigustatuks tunnistamine otsustatakse viivituseta kohtuistungitkorraldamata halduskohtumenetluseseadustiku
haldustoiminguks loa andmise sätete järgi.»

§ 106. Psühhiaatrilise abi seaduse muutmine

Psühhiaatrilise abi seaduse (RT I 1997, 16,260) § 13 täiendatakse lõigetega 61ja62järgmises sõnastuses:

«(61) Isiku tahtest olenematuks vältimatukspsühhiaatriliseks raviks antud loa tühistab
halduskohtunikjärelevalvet teostava ametniku protesti või ravil viibiva isiku abikaasa, seaduslikuesindaja
või lähisugulastetaotluse alusel, olles ära kuulanud haigla pea- või ülemarsti võitema kohuseid täitva selleks
volitatud arstiseletuse. Vajadusel võib halduskohtunik määrata ravil viibivale isikulekohtupsühhiaatrilise
ekspertiisi.»;

(62) Loa andmine, pikendamine ja tühistamine isiku tahtestolenematuks vältimatuks psühhiaatriliseks
raviksotsustatakse halduskohtumenetluse seadustiku haldustoiminguks loa andmise sätetejärgi.»

§ 107. Avaliku koosoleku seaduse muutmine

Avaliku koosoleku seadust (RT I 1997, 30,472) täiendatakse §-ga 141järgmisessõnastuses:

«§ 141. Kaebuse läbivaatamisetähtaeg

Kaebused avaliku koosoleku teate registreerimata jätmise võiavaliku koosoleku läbiviimise keelamise
kohtavaatab halduskohus läbi kaebuse esitamise päeval või selle esitamiselejärgneval tööpäeval.»

§ 108. Kaitseväe distsiplinaarseaduse muutmine

Kaitseväe distsiplinaarseaduse (RT I 1997, 95/96,1575) § 55 täiendatakse lõikega 21järgmises sõnastuses:
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«(21) Kaitseväelasele distsiplinaarkaristusenamääratud distsiplinaararesti seaduslikkuse kontrollimiselotsustab
halduskohtunik halduskohtumenetluse seadustiku haldustoiminguks loa andmisesätete järgi kaitseväelasepoolt
toimepandud teo tehiolusid selgitamata, kas kaitseväelasele on distsiplinaararestmääratud seaduslikult,
võitunnistab distsiplinaararesti määramise seadusevastaseks. Halduskohtunikkontrollib, kas:

1) kaitseväelase poolt toimepandud teo eest võib karistadadistsiplinaarkaristusega;

2) enne distsiplinaararesti määramist oli läbi viidudteenistuslik juurdlus;

3) kaitseväelasele on tehtud teatavaks tema õigused javõimaldatud oma teo kohta selgitusi anda;

4) ülem oli pädev kaitseväelasele distsiplinaararestimäärama.»

§ 109. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmine

Tsiviilkohtumenetluse seadustikus (RT I 1998, 43--45, 666; 108/109, 1783; 1999,16, 271) tehakse järgmised
muudatused:

1) paragrahvi 51 täiendatakse lõikega 4järgmises sõnastuses:

«(5) Käesoleva seadustiku § 149 lõikes 6 ja§ 219 lõikes 2 tähendatud juhul riigilõivu eitagastata. KuiRiigikohtu
erikogu lõpetab asja menetluse vastavalt käesoleva seadustiku§ 3731lõikele 5, tagastatakse riigilõiv.»;

2) paragrahvi 52 punktis 4 asendatakse sõna«advokaadikulud» sõnadega «õigusabikulud»;

3) paragrahvi 61 pealkirjas asendatakse sõnad«advokaadi abi» sõnaga «õigusabi»;

4) paragrahv 61 muudetakse ja sõnastataksejärgmiselt:

«(1) Poolele, kelle kasuks otsus tehti, mõistab kohus teiselt pooleltvälja vajalikud ja põhjendatud kulud
temaesindaja poolt osutatud õigusabi eest;

1) hinnaga hagi puhul kuni viis protsenti hagi rahuldatud osast hagejalevõi kuni viis protsenti hagirahuldamata
jäetud osast kostjale;

2) hinnata hagi puhul kohtu määramisel, kuid mitte ülejustiitsministri kehtestatud suuruse.

(2) Kui isik, kelle kasuks otsus tehti, on õigusabi eest tasumisestvabastatud, nõuab kohus nimetatud tasuteiselt
poolelt sisse riigituludesse.»;

5) paragrahvi 63 lõigetes 2 ja 3 asendataksesõna «advokaat» sõnaga «esindaja» vastavaskäändes;

6) paragrahvi 149 täiendatakse lõikega 6järgmises sõnastuses:

«(6) Kui kohus leiab, et avalduse lahendamine kuulub halduskohtupädevusse ja halduskohus on eelnevaltsamas
asjas leidnud, et see ei kuulu halduskohtu pädevusse, määrab asjalahendamiseks pädeva kohtu Riigikohtutsiviil-
ja halduskolleegiumi vaheline erikogu käesoleva seadustikupeatükis 481sätestatud korras.»;

7) paragrahvi 219 senine tekst loetakse lõikeks 1 japaragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Kui menetluse lõpetamisel ilmnevad käesoleva seadustiku§ 149 lõikes 6 tähendatud asjaolud,
määrabasja lahendamiseks pädeva kohtu Riigikohtu tsiviil- ja halduskolleegiumi vaheline erikogukäesoleva
seadustikupeatükis 481sätestatud korras.»;

8) paragrahvi 335 täiendatakse punktiga 4järgmises sõnastuses:

«4) asja lahendamiseks pädeva kohtu määraminekäesoleva seadustiku peatükis 481sätestatudkorras;»;

9) seadustikku täiendataksepeatükiga 481järgmises sõnastuses:

«481. peatükk

PÄDEVA KOHTU MÄÄRAMINE

§ 3731. Pädeva kohtu määramisekord

(1) Seaduses sätestatud juhtudel määrab Riigikohtu tsiviil- jahalduskolleegiumi vaheline erikogu
asjalahendamiseks pädeva kohtu. Pädeva kohtu määramiseks valivadRiigikohtu tsiviil- ja halduskolleegium
kumbkioma liikmete seast kaks liiget. Erikogu istungeid juhatab Riigikohtu esimees.
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(2) Erikogu määrab kahe kuu jooksul asja saamisest arvatesmäärusega asja lahendamiseks pädeva
kohtuprotsessiosalisi asja arutamisele kutsumata. Protsessiosaline võib erikogule esitadakirjalikult oma
seisukoha.

(3) Pädeva kohtu määramisel Riigikohtu erikogu:

1) tühistab kohtu määruse, milles pädevakskohtuks tunnistatud kohus leidis, et asi ei kuulu temapädevusse;

2) saadab asja lahendamiseks tühistatud määruse teinudkohtule.

(4) Kui pärast tühistatud määruse tegemist onmenetlusse kaasatud kolmas isik või kui tühistatud
määrusetegemisest on möödunud üle kuue kuu, saadab Riigikohtu erikogu asjalahendamiseks algusest peale
pädevaleesimese astme kohtule. Pädev kohus võib asja läbi vaadata samas võiuues koosseisus.

(5) Kui Riigikohtu erikogu leiab, et asi ei kuulu lahendamisele ei tsiviil-ega halduskohtumenetluses, lõpetabta
määrusega asja menetluse.»

§ 110. Varasema halduskohtumenetluse seadustiku kehtetukstunnistamine

Halduskohtumenetluse seadustik (RT I 1993, 50, 694; 1994, 16, 290; 28,425; 1995, 29, 358 ja 359;1996,
37, 739; 1997, 16, 260; 30, 472; 87, 1468; 93, 1557; 95/96, 1575; 1998, 17, 265; 61, 981;1999,16, 271)
tunnistatakse kehtetuks.

§ 111. Seadustiku jõustumine

Käesolev seadustik jõustub 2000. aasta 1. jaanuaril.
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